ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
-------------------------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ 2 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จัดทาสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
นั้น และเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่ว นตาบลท่าธง
จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ทุกเดือน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายวิษณุเมนุสา วาแมดีซา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........กุมภาพันธ์..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง..........
วันที่......3......เดือน.....มีนาคม....2563.....
ลาดับที่
1
2
3

4
5

6

7

8

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจาทาง
16,000.00
ครงการเปิดห้องเรียนสูโ่ ลกกว้าง
จัดซือ้ แบตเตอรี่โน้ตบุต้ จานวน 1
2,500.00
ตัว
จัดซือ้ วัสดุกฬี า จานวน 4 รายการ
20,000.00
ส่งเสริมการออกกาลังกายในตาบล
ท่าธง
จัดซือ้ ชุดกีฬา 102 ตัว โครงการ
15,300.00
แข่งขันฬี า ศพด.ท่าธง
บุกเบิกถนนสายสนามกีฬา-บ่อทราย
340,000.00
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร
ใช้ดนิ ถมไม่นอ้ ยกว่า628 ตร.ม.
ณ ม.2 บ้านจะรังตาด
จัดซือ้ วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงเพื่อใช้ในการ
22,750.00
ปฏิบตั งิ านในราชการ ประจาเดือน
ก.พ.63 จานวน 859.40 ลิตร
จัดซือ้ วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงเพื่อใช้ในการ
22,800.00
ปฏิบตั งิ านในราชการ ประจาเดือน
ก.พ.63 จานวน 865.70 ลิตร
จ้างเหมายามจานวน 7 คน ๆ ละ
31,500.00
4,500.-บาท ประจาเดือน ก.พ.63
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะรังตาดง 1 คน
-องค์การบริหารส่วนตาบล 6 คน

ราคากลาง

แบบ สขร.๑

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
(โดยสังเขป)
นายรอมลี ตาเละ/
นายรอมลี ตาเละ/
เป็นผูม้ อี าชีพรับจ้างทา
16,000.-บาท
16,000.-บาท
บริการพัสดุนนั้ โดยตรง
หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/ หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/ เป็นผูม้ อี าชีพขาย
2,500.-บาท
2,500.-บาท
พัสดุนนั้ โดยตรง
ร้าน TKS สปอร์ต/
ร้าน TKS สปอร์ต/
เป็นผูม้ อี าชีพขาย
20,000.-บาท
20,000.-บาท
พัสดุนนั้ โดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
ใบสัง่ จ้าง
41/2563/7 ก.พ.63
7 ก.พ.63

ร้าน เค เอส สปอร์ต/
15,300.-บาท
หจก.เอเอส อีเกิล้ เอ็นจิ
เนียริ่ง/340,000.-บาท

ร้าน เค เอส สปอร์ต/
15,300.-บาท
หจก.เอเอส อีเกิล้ เอ็นจิ
เนียริ่ง/340,000.-บาท

เป็นผูม้ อี าชีพขาย
พัสดุนนั้ โดยตรง
เป็นผูม้ อี าชีพรับจ้างทา
พัสดุนนั้ โดยตรง

ใบสัง่ ซือ้
11/2563/27 ก.พ.63
สัญญาจ้าง
9/2563/9 มี.ค.63

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

16,000.00

โดยวิธีเจาะจง

2,500.00

โดยวิธีเจาะจง

20,000.00

โดยวิธีเจาะจง

15,300.00

โดยวิธีเจาะจง

340,000.00

โดยวิธีเจาะจง

22,750.00

โดยวิธีเจาะจง

หจก.รามันปิโตรเลียม
22,750.00 บาท

หจก.รามันปิโตรเลียม
22,750.00 บาท

เป็นผูม้ อี าชีพขาย
พัสดุนนั้ โดยตรง

บันทึกตกลงซือ้
2/2563 / 27 ธ.ค.62

22,800.00

โดยวิธีเจาะจง

หจก.รามันปิโตรเลียม
22,800.00 บาท

หจก.รามันปิโตรเลียม
22,800.00 บาท

เป็นผูม้ อี าชีพขาย
พัสดุนนั้ โดยตรง

บันทึกตกลงซือ้
2/2563 / 27 ธ.ค.62

31,500.00

โดยวิธีเจาะจง

นายสการียา เจ๊ะแม
นายหามะ หะสีแม
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายสมาแอ วาแน
นายอาสนี สามะ
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา
นายฮัมดี มะแม็ง

นายสการียา เจ๊ะแม
นายหามะ หะสีแม
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายสมาแอ วาแน
นายอาสนี สามะ
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา
นายฮัมดี มะแม็ง

ใบสัง่ ซือ้
10/2563/10 ก.พ.63

1/2563 / 30 ก.ย.62
2/2563 / 30 ก.ย.62
3/2563 / 30 ก.ย.62
4/2563 / 30 ก.ย.62
5/2563 / 30 ก.ย.62
6/2563 / 30 ก.ย.62
7/2563 / 30 ก.ย.62

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........กุมภาพันธ์..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง..........
วันที่......3......เดือน.....มีนาคม....2563.....
ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

9

จ้างเหมาคนงานรถดับเพลิง จานวน 2 คน
ๆ ละ 7,000.-บาท ประจาเดือน ก.พ.63

14,000.00

14,000.00

10 จ้างเหมาคนงานรถขยะ จานวน 2 คน
ๆ ละ 7,000.-บาท ประจาเดือน ก.พ.63
11 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บ้านจะรังตาดง
จานวน 1 คน ประจาเดือน ก.พ.63
12 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บ้านป่าบอน
จานวน 1 คน ประจาเดือน ก.พ.63

14,000.00

14,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

13 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บ้านป่าบอน
จานวน 2 คน ๆ ละ 7,000.-บาท
ประจาเดือน ก.พ.63
14 จ้างเหมาผูช้ ่วยนายช่างโยธา
จานวน 1 คน ประจาเดือน ก.พ.63
15 จ้างเหมาผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
จานวน 1 คน ประจาเดือน ก.พ.63

14,000.00

14,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

นางสาวมุมงิ นะห์ เจะเย๊าะ
นางสาวอัยลดา คงนวลใย

นายรอซาลี หะยีเจะโซะ
นายมูฮามะ สะมะแอ
นายไซดี ตาเยะ/
7,000.- บาท
นายอิบรอเหม จากือรอโต๊ะ / 7,000.- บาท
นางสาวมุมงิ นะห์ เจะเย๊าะ
นางสาวอัยลดา คงนวลใย

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
ใบสัง่ จ้าง
8/2563 / 30 ก.ย.62
9/2563 / 30 ก.ย.62
ใบสัง่ จ้าง
10/2563 / 30 ก.ย.62
11/2563 / 30 ก.ย.62
ใบสัง่ จ้าง
12/2563 / 30 ก.ย.62
ใบสัง่ จ้าง
13/2563 / 30 ก.ย.62
ใบสัง่ จ้าง
14/2563 / 30 ก.ย.62
15/2563 / 30 ก.ย.62

นายอีซอ หะเด็ง/
7,000.- บาท
นางสาวอุษณีย์ สามะแอ/
7,000.- บาท

นายอีซอ หะเด็ง/
7,000.- บาท
นางสาวอุษณีย์ สามะแอ/
7,000.- บาท

ใบสัง่ จ้าง
16/2563 / 30 ก.ย.62
ใบสัง่ จ้าง
27/2563 / 28 พ.ย.62

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยวิธีเจาะจง

แบบ สขร.๑

นายสุไลมาน มะและ/
นายสะมะแอ เระแตวา
นายรอซาลี หะยีเจะโซะ
นายมูฮามะ สะมะแอ
นายไซดี ตาเยะ/
7,000.- บาท
นายอิบรอเหม จากือรอโต๊ะ /
7,000.- บาท

นายสุไลมาน มะและ/
นายสะมะแอ เระแตวา

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)
-

-

