ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560
-------------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้หน่วยงานของรัฐนาข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน นั้น และเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริ หารส่ว นตาบลท่าธง จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

(นายวิษณุเมนุสา วาแมดีซา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........ตุลาคม..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง..........
วันที่.....1......เดือน......พฤศจิกายน....2560.....
ลาดับที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 จานวน
๒ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ทะเบียน 80-5213 ยะลา
๓ จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มพิธีถวายดอกไม้
จันทน์
๔ จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์อาคารงานพิธีถวาย
ดอกไม้จนั ทน์
๕ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานพิธีถวาย
ดอกไม้จนั ทน์ (ตกแต่งผ้าขาว-ดา)
๖ จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้ารอบ
พระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องโปรเจค
เตอร์
๗ จ้างเหมาเก้าอี้ และเต็นท์งานพิธีถวาย
ดอกไม้จนั ทน์
๘ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10
รายการ
๙ จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด
1*3 เมตร จานวน 8 ป้ายๆ ละ 1,000.บาท โครงการหลักประกันรายได้และ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดการฯ
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาโยงแม่น้าสายบุรี (ก*ย*หนา) 4*100*0.15
เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม)
ณ หมู่ 7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผังเมือง 2 ก๊อปปี้/
โดยวิธีเจาะจง ผังเมือง 2 ก๊อปปี้/
1,409.- บาท
1,409.- บาท
โดยวิธีเจาะจง บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จากัด/ บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จากัด/
5,983.44 บาท
5,983.44 บาท
โดยวิธีเจาะจง ร้านบุคคอรีกอ่ สร้าง/
ร้านบุคคอรีกอ่ สร้าง/
99,000.- บาท
99,000.- บาท
โดยวิธีเจาะจง ร้านปรีชาก่อสร้าง/
ร้านปรีชาก่อสร้าง/
27,258.- บาท
27,258.- บาท
โดยวิธีเจาะจง ร้านปรีชาก่อสร้าง/
ร้านปรีชาก่อสร้าง/
22,550.- บาท
22,550.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา ร้านยมโทรทัศน์/
ร้านยมโทรทัศน์/
40,000.-บาท
40,000.-บาท

วิธกี ารจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,409.00

1,409.00

5,983.44

16,042.50

99,000.00

99,000.00

27,258.00

27,258.00

22,550.00

22,550.00

40,000.00

40,000.00

11,100.00

11,100.00

โดยวิธีเจาะจง

45,180.00

45,180.00

โดยวิธีเจาะจง

8,000.00

8,000.00

โดยวิธีเจาะจง

320,000.00

325,000.00

โดยวิธีเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
(โดยสังเขป)
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา 2-ต.ค.-60
พัสดุนั้นโดยตรง
เป็นผู้ให้บริการนั้นโดย ใบสั่งจ้าง
ตรง
15/2561 / 2 ต.ค.60
เป็นผู้มีอาชีพขายและ ใบสั่งจ้าง
รับจ้างทาพัสดุนั้นโดยตรง 16/2561 / 16 ต.ค.60
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา ใบสั่งซื้อ
และขายพัสดุนั้นโดยตรง 2/2561 / 17 ต.ค.60
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา ใบสั่งจ้าง
และขายพัสดุนั้นโดยตรง 17/2561 / 17 ต.ค.60
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา ใบสั่งจ้าง
พัสดุนั้นโดยตรง
18/2561 / 17 ต.ค.60

นายรอมือลี ลงบาดา/
11,100.- บาท
ร้านกราฟโมเดิล ช็อป/
45,180.- บาท
ร้านริดดีไซน์/ 8,000.-บาท

นายรอมือลี ลงบาดา/
11,100.- บาท
ร้านกราฟโมเดิล ช็อป/
45,180.- บาท
ร้านริดดีไซน์/ 8,000.-บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา
พัสดุนั้นโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพขาย
พัสดุนั้นโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา
พัสดุนั้นโดยตรง

ใบสั่งจ้าง
19/2561 / 17 ต.ค.60
ใบสั่งซื้อ
3/2561 / 19 ต.ค.60
ใบสั่งจ้าง
20/2561 / 24 ต.ค.60

ร้านดีซากรุ๊ป
320,000.- บาท

ร้านดีซากรุ๊ป
320,000.- บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้าง
ราคาที่เสนอเท่ากับราคา 2/2561 / 9 พ.ย.60
กลางเป็นผู้มีอาชีพรับ
จ้างทาพัสดุนั้นโดยตรง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........ตุลาคม..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง..........
วันที่.....1......เดือน......พฤศจิกายน....2560.....
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธกี ารจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(โดยสังเขป)
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
ร้านส่งเสริมการโยธา
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้าง
336,000.- บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคา 1/2561 / 3 พ.ย.60
กลางเป็นผู้มีอาชีพรับ
จ้างทาพัสดุนั้นโดยตรง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
อนามัย-คลอง ตอน 2 (ก*ย*หนา) 4*
100*0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400 ตร.ม) ณ หมู่ 7 ต.ท่าธง อ.รามัน
จ.ยะลา
12 จ้างถ่ายเอกสารงบการเงิน จานวน

336,000.00

336,000.00

โดยวิธีเจาะจง

ร้านส่งเสริมการโยธา
336,000.- บาท

1,286.00

1,286.00

โดยวิธีเจาะจง

19-ต.ค.-60

๑๓ จ้างถ่ายเอกสารแผนต่างๆ กองกการศึกษา
และ ศพด.
๑๔ จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจาเดือน
ต.ค.60 จานวน 801.03 ลิตร
๑๕ จ้างเหมาคนงาน ศพด.ป่าบอน
จานวน 1 คน ประจาเดือน ต.ค.60
๑๖ จ้างเหมาคนงาน ศพ.จะรังตาดง
จานวน 1 คน ประจาเดือน ต.ค.60
๑๖ จ้างเหมาคนงานรถดับเพลิง จานวน 1 คน
ประจาเดือน ต.ค.60
๑๗ จ้างเหมาคนงานรถดับเพลิง จานวน 1 คน
ประจาเดือน ต.ค.60
๑๘ จ้างเหมาคนงานรถขยะ จานวน 1 คน
ประจาเดือน ต.ค.60
๑๙ จ้างเหมาคนงานรถขยะ จานวน 1 คน
ประจาเดือน ต.ค.60
๒๐ จ้างเหมาคนงานประจาครัว จานวน 1 คน
ประจาเดือน ต.ค.60

484.00

484.00

โดยวิธีเจาะจง

21,400.00

21,400.00

โดยวิธีเจาะจง

ศูนย์ถา่ ยเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถา่ ยเอกสารอักษรสิริสิน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา
1,286.-บาท
1,286.-บาท
พัสดุนั้นโดยตรง
สยามพิมพ์ดีด/484.-บาท สยามพิมพ์ดีด/484.-บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา
พัสดุนั้นโดยตรง
หจก.รามันปิโตรเลียม
หจก.รามันปิโตรเลียม
เป็นผู้มีอาชีพขาย
21,400.- บาท
21,400.- บาท
พัสดุนั้นโดยตรง

6,774.00

6,774.00

โดยวิธีเจาะจง

6,774.00

6,774.00

โดยวิธีเจาะจง

6,774.00

6,774.00

โดยวิธีเจาะจง

6,774.00

6,774.00

โดยวิธีเจาะจง

6,774.00

6,774.00

โดยวิธีเจาะจง

6,774.00

6,774.00

โดยวิธีเจาะจง

6,774.00

6,774.00

โดยวิธีเจาะจง

นายยูโซ๊ะ มามะ/
6,774.- บาท
นางสุมาลี วาแมดีซา/
6,774.- บาท
นายสุไลมาน มะและ/
6,774.- บาท
นายสะไรดี มานา/
6,774.- บาท
นายนัสรีย์ ดาโอะ/
6,774.- บาท
นายมูฮามะ สะมะแอ/
6,774.- บาท
นางสาวสีตานา สะมะ/
6,774.- บาท

ใบสั่งจ้าง
8/2561 / 2 ต.ค.60
ใบสั่งจ้าง
9/2561 / 2 ต.ค.60
ใบสั่งจ้าง
10/2561 / 2 ต.ค.60
ใบสั่งจ้าง
11/2561 / 2 ต.ค.60
ใบสั่งจ้าง
12/2561 / 2 ต.ค.60
ใบสั่งจ้าง
13/2561 / 2 ต.ค.60
ใบสั่งจ้าง
14/2561 / 2 ต.ค.60

นายยูโซ๊ะ มามะ/
6,774.- บาท
นางสุมาลี วาแมดีซา/
6,774.- บาท
นายสุไลมาน มะและ/
6,774.- บาท
นายสะไรดี มานา/
6,774.- บาท
นายนัสรีย์ ดาโอะ/
6,774.- บาท
นายมูฮามะ สะมะแอ/
6,774.- บาท
นางสาวสีตานา สะมะ/
6,774.- บาท

-

24-ต.ค.-60
ใบสั่งซื้อ
1/2561/ 2 ต.ค.60

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........ตุลาคม..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง..........
วันที่.....1......เดือน......พฤศจิกายน....2560.....
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

๒๑ จ้างเหมายามจานวน 7 คน ๆ ละ
4,355.-บาท ประจาเดือน ต.ค.60

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
30,485.00

30,485.00

วิธกี ารจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยวิธีเจาะจง

นายอัลบาเก็ร มะตาเฮ
นายฟิตตรี บาบาตี
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายมะรอเซะ ดา
นายสมาแอ วาแน
นายอาสนี สามะ
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา

แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายอัลบาเก็ร มะตาเฮ
นายฟิตตรี บาบาตี
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายมะรอเซะ ดา
นายสมาแอ วาแน
นายอาสนี สามะ
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
ใบสั่งจ้าง
1/2560 / 2 ต.ค.60
2/2560 / 2 ต.ค.60
3/2560 / 2 ต.ค.60
4/2560 / 2 ต.ค.60
5/2560 / 2 ต.ค.60
6/2560 / 2 ต.ค.60
7/2560 / 2 ต.ค.60

