ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2564
-------------------------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ 2 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จัดทาสรุป ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
นั้น และเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง
จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ทุกเดือน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64

(นายวิษณุเมนุสา วาแมดีซา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........พฤษภาคม...........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง..........
วันที่......1......เดือน.....มิถนุ ายน....2564.....
ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

1

จ้างเหมายามจานวน 7 คน ๆ ละ
4,500.-บาท ประจาเดือน พ.ค.64
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะรังตาดง 1 คน
-องค์การบริหารส่วนตาบล 6 คน

ราคากลาง
31,500.00

โดยวิธีเจาะจง

2

จ้างเหมาคนงาน ศพด.บ้านจะรังตาดง
จานวน 1 คน ประจาเดือน พ.ค.64

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

3

จ้างเหมาคนงานรถดับเพลิง จานวน 2 คน
ๆ ละ 7,000.-บาท ประจาเดือน พ.ค.64

14,000.00

14,000.00

โดยวิธีเจาะจง

4

จ้างเหมาคนงานรถขยะ จานวน 2 คน
14,000.00
ๆ ละ 7,000.-บาท ประจาเดือน พ.ค.64
จ้างเหมาคนงาน ศพด.บ้านป่าบอน
7,000.00
จานวน 1 คน ประจาเดือน เพ.ค.64
จ้างเหมาบริการครูพี่เลีย้ ง ศพด.บ้านป่าบอน
จานวน 2 คน ๆ ละ 7,000.-บาท
14,000.00
ประจาเดือน พ.ค.64
จ้างเหมาผูช้ ่วยนายช่างโยธา
7,000.00
จานวน 1 คน ประจาเดือน พ.ค.64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง
3,500.00
จานว 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท
ประจาเดือน พ.ค.64

14,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

14,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

3,500.00

โดยวิธีเจาะจง

5
6

7
8

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(โดยสังเขป)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
ใบสัง่ จ้าง
นายสการียา เจ๊ะแม
นายสการียา เจ๊ะแม
1/2564 / 30 ก.ย.63
นายหามะ หะสีแม
นายหามะ หะสีแม
2/2564 / 30 ก.ย.63
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
3/2564 / 30 ก.ย.63
นายสมาแอ วาแน
นายสมาแอ วาแน
4/2564 / 30 ก.ย.63
นายอาสนี สามะ
นายอาสนี สามะ
5/2564 / 30 ก.ย.63
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา 5/2564 / 30 ก.ย.63
นายอับดุลเลาะ สาวี
นายอับดุลเลาะ สาวี
7/2564 / 30 ก.ย.63
นายไซดี ตาเยะ/
นายไซดี ตาเยะ/
ใบสัง่ จ้าง
7,000.- บาท
7,000.- บาท
8/2564 / 30 ก.ย.63
ใบสัง่ จ้าง
นายสุไลมาน มะและ/
นายสุไลมาน มะและ/
9/2564 / 30 ก.ย.63
นายสะมะแอ เระแตวา
นายสะมะแอ เระแตวา
10/2564 / 30 ก.ย.63
ใบสัง่ จ้าง
นายรอซาลี หะยีเจะโซะ
นายรอซาลี หะยีเจะโซะ 11/2564 / 30 ก.ย.63
นายมูฮามะ สะมะแอ
นายมูฮามะ สะมะแอ
12/2564 / 30 ก.ย.63
นายมะยามิง ปาดอ
นายมะยามิง ปาดอ
ใบสัง่ จ้าง
7,000.- บาท
7,000.- บาท
13/2564 / 30 ก.ย.63
ใบสัง่ จ้าง
นางสาวอัยลดา คงนวลใย
14/2564 / 30 ก.ย.63
นางสาวมุมงิ นะห์ เจะเย๊าะ
15/2564 / 30 ก.ย.63
นายอีซอ หะเด็ง /
นายอีซอ หะเด็ง/
ใบสัง่ จ้าง
7,000.- บาท
7,000.- บาท
16/2564 / 30 ก.ย.63
ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/เป็นผูม้ อี าชีพรับจ้างทา/ ใบสัง่ จ้าง
3,500.- บาท
3,500.- บาท
เช่าพัสดุนนั้ โดยตรง 17/2564 / 30 ก.ย.63

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

31,500.00

แบบ สขร.๑

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........พฤษภาคม...........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง..........
วันที่......1......เดือน.....มิถนุ ายน....2564.....
ลาดับที่
9

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างเหมาผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
จานวน 1 คน ประจาเดือน พ.ค.64
10 จัดซือ้ วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงเพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านในราชการ ประจาเดือน
พ.ค.64 จานวน 582.010 ลิตร
11 จ้างเหมาผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 คน ประจาเดือน พ.ค.64

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

16,500.00

16,500.00

โดยวิธีเจาะจง

6,548.00

6,548.00

โดยวิธีเจาะจง

แบบ สขร.๑

นางสาวอุษณีย์ สามะแอ/
7,000.- บาท
หจก.รามันปิโตรเลียม
16,500.00 บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
(โดยสังเขป)
นางสาวอุษณีย์ สามะแอ/ 7,000.- บาท
หจก.รามันปิโตรเลียม
เป็นผูม้ อี าชีพขาย
16,500.00 บาท
พัสดุนนั้ โดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
ใบสัง่ จ้าง
30/2564 / 31 มี.ค.64
บันทึกตกลงซือ้
3/2564 / 31 มี.ค.64

นางสาวดารีวัน เจะซอ/
6,548.- บาท

นางสาวดารีวัน เจะซอ/
6,548.- บาท

ใบสัง่ จ้าง
31/2564 / 30 เม.ย.64

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

-

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

2. เลขที่โครงการ

64057444589

3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.44x 4.88 เมตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมไม้อัด
โครงเคร่าไม้และติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28,000.00 บาท

5. ราคากลาง

28,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1

รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ทำป้ายไวนิล ขนาด 2.44x 4.88 เมตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3
มิถุนายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อม
ไม้อัด โครงเคร่าไม้และติดตั้ง

3950100604311

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านบุษญาโฆษณา

ราคาที่เสนอ
28,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3950100604311 ร้านบุษญาโฆษณา

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640514373458

14/2564

31/05/2564

จำนวนเงิน
28,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

2. เลขที่โครงการ

64057313471

3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายสาเมาะ-บ้านเกาะ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ณ หมู่ที่ 4
ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
1,152,000.00 บาท

5. ราคากลาง

1,190,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายสาเมาะ-บ้านเกาะ กว้าง 8.00 เมตร ยาว
300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

0955537000158

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ราคาที่เสนอ
1,150,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
0955537000158
จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
640622002236

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
6/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน

10/06/2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค
1,150,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ
สุด

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

