ประกาศองคการบริหารสว นตําบลทาธง
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
-------------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหหนวยงานของรัฐนําขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา และกรณีพิเศษ (วิธีพิเศษ) รวมทั้งผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน นั้น และเพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางเปดเผย โปรงใส ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องคการบริหารสวนตําบลทาธง จึงประกาศรายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อให
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบทุกเดือน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายวิษณุเมนุสา วาแมดีซา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........กุมภาพันธ..........
หนว ยงาน..........องคการบริหารสว นตําบลทาธง..........
วันที.่ ....2......เดือน......มีนาคม....2560.....
ลําดับที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จัดจางทําปายไวนิลเปดรับสมัครเด็ก
ศพด.บานปาบอน และบานจะรังตาดง
2 ปาย ขนาด 2.44*4.88 พรอมเคราไม
และโครงการไมและติดตั้ง
๒ จัดซื้อวัสดุกอสราง(อุทกภัย) ภายในตําบล
ทาธง จํานวน 8 รายการ
๓ จัดจางลางเครื่องและลงโปรแกรมเครื่อง
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง
๔ จัดซื้อแบบพิมพ (วัสดุสํานักงาน)
4 รายการ
๕ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน และครุภัณฑ
สํานักงาน 8 รายการ
๖ จัดซื้อชุดกีฬา (เสื้อ กางเกง พรอมสกรีน)
110 ชุด โครงการแขงขันกีฬา ศพด.
๗ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณการแขงขันกีฬา
ศพด. จํานวน 16 รายการ
๘ จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ
แขงขันกีฬาภายใน ศพด. 5 ปาย
๙ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน
ก.พ. 60 จํานวน 670.23 ลิตร
10 จัดซื้ออาหารวางพรอมเครื่องดื่ม(โครงการ
แขงขันกีฬาภายใน ศพด. จํานวน
150 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

28,000.00

28,000.00

16,042.50

16,042.50

400.00

400.00

730.00

730.00

99,995.00

99,995.00

18,150.00

18,150.00

3,839.00

3,839.00

2,650.00

2,650.00

14,800.00

5,250.00

แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผ ลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(โดยสังเขป)
โดยวิธีตกลงราคา รานริดดีไซน/ 28,000.-บาท รานริดดีไซน/ 28,000.-บาท เปนผูมีอาชีพรับจางทํา
พัสดุนั้นโดยตรง

วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ข องสัญ ญา
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
บันทึกตกลงจาง
24/2560 / 2 ก.พ.60

โดยวิธีตกลงราคา รานบุคคอรีกอสราง/
16,042.50.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา รานทักษิณอินโฟเทค
400.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพอาสารักษาดินแดน/
730.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา รานกัสมาร เฟอรนิเจอร/
99,995.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา ราน ที เค เอส สปอรต/
18,150.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/
3,839.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา รานริดดีไซน/ 2,350.-บาท

รานบุคคอรีกอสราง/
16,042.50.- บาท
รานทักษิณอินโฟเทค
400.-บาท
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน/
730.- บาท
รานกัสมาร เฟอรนิเจอร/
99,995.- บาท
ราน ที เค เอส สปอรต/
18,150.- บาท
รานธนากรณพาณิชย/
3,839.- บาท
รานริดดีไซน/ 2,650.-บาท

14,800.00

โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปโตรเลียม
14,800.- บาท

หจก.รามันปโตรเลียม
14,800.- บาท

เปนผูมีอาชีพขาย
บันทึกตกลงซื้อ
พัสดุนั้นโดยตรง
7/2560 / 2 ก.พ.60
เปนผูมีอาชีพขายและ 6-ก.พ.-60
รับจางทําพัสดุนั้นโดยตรง
เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 9-ก.พ.-60
และขายพัสดุนั้นโดยตรง
เปนผูมีอาชีพขาย
บันทึกตกลงซื้อ
พัสดุนั้นโดยตรง
8/2560 / 10 ก.พ.60
เปนผูมีอาชีพขาย
บันทึกตกลงซื้อ
พัสดุนั้นโดยตรง
9/2560 / 20 ก.พ.60
เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 20-ก.พ.-60
และขายพัสดุนั้นโดยตรง
เปนผูมีอาชีพขาย
20-ก.พ.-60
พัสดุนั้นโดยตรง
เปนผูมีอาชีพขาย
บันทึกตกลงซื้อ
พัสดุนั้นโดยตรง
1/2560 / 30 ก.ย.59

5,250.00

โดยวิธีตกลงราคา นางสาวสะกีนะฮ กุโน/
5,250.- บาท

นางสาวสะกีนะฮ กุโน/
5,250.- บาท

เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งซื้อ
และขายพัสดุนั้นโดยตรง 3/2560 / 20 ก.พ.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........กุมภาพันธ..........
หนว ยงาน..........องคการบริหารสว นตําบลทาธง..........
วันที.่ ....2......เดือน......มีนาคม....2560.....
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

83,900.00
11 จัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน 3 เครื่อง
เครื่องปริ้นเตอร 5 เครื่อง ตามหลักเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2559
15,000.00
12 จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
จํานวน 1 เครื่อง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
13
324,000.00
เหล็ก
ซอยขางอนามัย ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(หรือพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต. กําหนด สถานที่ดําเนินการ
ภายในหมูบาน หมู 5 บานเกาะ ต.ทาธง
อ.รามัน จ.ยะลา
14 โครงการกอสรางทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานยะโกะ ขนาดกวาง 1.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(หรือพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ที่ อบต. กําหนด สถานที่ดําเนินการ หมุ 6
บานจําปูน ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

136,000.00

ราคากลาง
83,900.00

15,000.00

แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผ ลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(โดยสังเขป)
โดยวิธีตกลงราคา บริษัทยะลาแอดวานซเทคโน บริษัทยะลาแอดวานซเทคโน เปนผูมีอาชีพรับจางทํา
โลยี จํากัด/83,900.-บาท โลยี จํากัด/83,900.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
บันทึกตกลงซื้อ
10/2560 / 28 ก.พ.60

โดยวิธีตกลงราคา บริษัทยะลาแอดวานซเทคโน บริษัทยะลาแอดวานซเทคโน เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงซื้อ
โลยี จํากัด/15,000.-บาท โลยี จํากัด/15,000.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง 11/2560 / 28 ก.พ.60

324,000.00 โดยวิธีตากลงราคา รานสงเสริมการโยธา/
323,000.- บาท

รานสงเสริมการโยธา/
323,000.- บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
และเปนผูมีอาชีพรับจาง 8/2560 / 9 ก.พ.60
ทํางานนั้นโดยตรง

136,000.00 โดยวิธีตากลงราคา หจก.ดีซา กรุป/
135,000.- บาท

หจก.ดีซา กรุป/
135,000.- บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
และเปนผูมีอาชีพรับจาง 6/2560 / 8 ก.พ.60
ทํางานนั้นโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........กุมภาพันธ..........
หนว ยงาน..........องคการบริหารสว นตําบลทาธง..........
วันที.่ ....2......เดือน......มีนาคม....2560.....
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

๑๕ จางเหมาคนครัว จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ก.พ.60
16 จางเหมาคนงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ก.พ.60
๑๗ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ก.พ.60
๑๘ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ก.พ.60
๑๙ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ก.พ.60
๒๐ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ก.พ.60
๒๑ จางเหมาครูพี่เลี้ยงเด็ก ศพด.ปาบอน
ประจําเดือน ก.พ.60
๒๒ จางเหมายามจํานวน 7 คน ๆ ละ
4,500.- ประจําเดือน ก.พ.60

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีตกลงราคา

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีตกลงราคา

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีตกลงราคา

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีตกลงราคา

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีตกลงราคา

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีตกลงราคา

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีตกลงราคา

31,500.00

31,500.00

โดยวิธีตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผ ลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(โดยสังเขป)
นางสาวสีตานา สะมะ/
นางสาวสีตานา สะมะ
7,000.- บาท
7,000.- บาท
นายสะมะแอ มะตาเฮ/
นายสะมะแอ มะตาเฮ/
7,000.- บาท
7,000.- บาท
นายยูโซะ มามะ/
นายยูโซะ มามะ/
7,000.- บาท
7,000.- บาท
นางสุมาลี วาแมดีซา/
นางสุมาลี วาแมดีซา/
7,000.- บาท
7,000.- บาท
นายสุไลมาน มะและ/
นายสุไลมาน มะและ/
7,000.- บาท
7,000.- บาท
นายสะไรดี มานา/
นายสะไรดี มานา/
7,000.- บาท
7,000.- บาท
นางสาวรอฮานี กะดะแซ/ นางสาวรอฮานี กะดะแซ/ 7,000.- บาท
7,000.- บาท
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายสมาแอ วาแน
นายสมาแอ วาแน
นายมะรอเซะ ดา
นายมะรอเซะ ดา
นายอาสนี สามะ
นายอาสนี สามะ
นายอับดุรเราะฮมาน บาซา นายอับดุรเราะฮมาน บาซา
นายอัลบาเก็ร มะตาเฮ
นายอัลบาเก็ร มะตาเฮ
นายฟตตรี บาบาตี
นายฟตตรี บาบาตี

วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.๑

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
บันทึกตกลงจาง
13/2560 / 3 ต.ค.59
12/2560 / 3 ต.ค.59
15/2560 / 3 ต.ค.59
14/2560 / 3 ต.ค.59
11/2560 / 3 ต.ค.59
10/2560 / 3 ต.ค.59
18/2560 / 31 ต.ค.59
2/2560 / 3 ต.ค.59
3/2560 / 3 ต.ค.59
1/2560 / 3 ต.ค.59
4/2560 / 3 ต.ค.59
5/2560 / 3 ต.ค.59
6/2560 / 3 ต.ค.59
7/2560 / 3 ต.ค.59

ที่

รายการที่ประกาศ

แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ในรอบเดือน......กุมภาพันธ...๒๕60.......
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........
วันที่/เวลา/สถานที่ขายแบบ วัน/เวลา/สถานที่ยื่นซอง วัน/เวลา/สถานที่เปดซอง

แบบฟอรม ๒

วงเงิน

วันที่นําลงเว็บไซต

