
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
ตุลาคม   2554  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์บ้านฆอรอราแม 2,015.-  บาท 
2 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์บ้านตอเลาะ 2,990.-  บาท 
3 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์บ้านปะแต 4,160.-  บาท 
4 จัดซื้อวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิงส่วนโยธา  (เบิกจ่ายตามจริง  12  งวด ) 100,000.-  บาท  
5 จัดซื้อวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิงส านักปลัด  (เบิกจ่ายตามจริงแต่ละเดือน) 31,597.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งซ่อม  ม.9 3,284.-  บาท 
7 จัดจ้างท าป้ายเลือกตั้งซ่อม  ม.9 2,500.-  บาท 
8 จัดจ้างประกอบอาหารเลือกตั้งซ่อม  ม.9 2,280.-  บาท 
9 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ดะห์วะห์สัญจร)  ครั้งท่ี 1 30,000.-  บาท 
10 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะแต เบิกจ่ายตามจริง 

5 งวด (พ.ย.53-มี.ค55) 
87,360.-  บาท 

11 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอเลาะ เบิกจ่ายตาม
จริง 5 งวด (พ.ย.53-มี.ค55) 

62,790.-  บาท 

12 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม เบิกจ่าย
ตามจริง 5 งวด (พ.ย.53-มี.ค55) 

42,315.-  บาท 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงานส่วนโยธา 18,891.-  บาท 
14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนโยธา 600.-  บาท 

 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่    1    พฤศจิกายน    2554 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (นายสมศักดิ์     ศรีสมบัติ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 
 

จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์บ้านฆอรอราแม 2,015.- ตกลงราคา (นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
2,015.- 

(นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
2,015.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
3 ต.ค. 54 

2 
 

จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์บ้านตอเลาะ 2,990.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
2,990.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
2,990.- 

 
3 ต.ค. 54 

3 
 

จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์บ้านปะแต 4,160.- ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
4,160.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
4,160.- 

 
3 ต.ค. 54 

4 
 

จัดซื้อวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิงส่วนโยธา  (เบิกจ่าย
ตามจริง  12  งวด ) 

100,000.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

 
3 ต.ค. 54 

5 จัดซื้อวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิงส านักปลัด  (เบิกจ่าย
ตามจริงแต่ละเดือน) 

31,597.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์  บริการ) 
31,597.- 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
31,597.- 

 
3 ต.ค. 54 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งซ่อม  ม.9 3,284.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
3,284.- 

หจก.ยะลาบริบูรณ ์
3,284.- 

 
10 ต.ค. 54 

7 จัดจ้างท าป้ายเลือกตั้งซ่อม  ม.9 2,500.- ตกลงราคา (ร้านแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 
2,500.- 

(ร้านแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 
2,500.- 

 
10 ต.ค. 54 

8 จัดจ้างประกอบอาหารเลือกตั้งซ่อม  ม.9 2,280.- ตกลงราคา (นางแวแอเซาะ  กือเตะ) 
2,280.- 

(นางแวแอเซาะ  กือเตะ) 
2,280.- 

 
10 ต.ค. 54 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

9 
 

จ้างเหมาประกอบอาหาร (ดะห์วะห์สัญจร)  ครั้งท่ี 1 30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
17 ต.ค. 54 

10 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปะแต เบิกจ่ายตามจริง 5 งวด (พ.ย.53-มี.ค55) 

87,360.- ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
87,360.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
87,360.- 

 
17 ต.ค. 54 

11 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านตอเลาะ เบิกจ่ายตามจริง 5 งวด (พ.ย.53-มี.ค55) 

62,790.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
62,790.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
62,790.- 

 
17 ต.ค. 54 

12 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฆอรอราแม เบิกจ่ายตามจริง 5 งวด 
 (พ.ย.53-มี.ค55) 

42,315.- ตกลงราคา (นางสะปีหน๊ะ  แวหามะ) 
42,315.- 

(นางสะปีหน๊ะ  แวหามะ) 
42,315.- 

 
17 ต.ค. 54 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงานส่วนโยธา 18,891.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
18,891.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
18,891.- 

 
25 ต.ค. 54 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนโยธา 600.- ตกลงราคา (หจก.มัสร์คอมพ์) 
600.- 

(หจก.มัสร์คอมพ์) 
600.- 

 
25 ต.ค. 54 

 
 

 


