
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
พฤศจิกายน   2554  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดซื้อน้ ามัน  (ส านักปลัด)  เดือน พฤศจิกายน 32,990.-  บาท 
2 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถ  บง 1676 1,490.-  บาท 
3 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถ  บฉ 3116 1,480.-  บาท 
4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน,ชนิดถุง  นมพาสเจอร์ไรส์  ภาคเรียนท่ี 2/2554 1,010,842.56.-  บาท 
5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ชนิดกล่อง นม ยู เอส ที  103,008.96.-  บาท 
6 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ชนิดกล่อง นม ยู เอส ที (ปิดเทอม) 377,379.90.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  (ส านักปลัด) 7,890.-  บาท 
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด) 2,350.-  บาท 
9 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ดะห์วะห์สัญจร)  ครั้งท่ี 2 30,000.-  บาท 
10 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าประปา 6,634.-  บาท 
11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด) 2,850.-  บาท 
12 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถ  80-4896  (รถกระเช้า) 2,818.38.-  บาท 
13 จัดจ้างท าป้ายผ้าไวนิล (น้ าท่วม) 1,500.-  บาท 
14 จัดซื้อน้ ามัน  ป้องกันน้ าท่วม 400.-  บาท 
15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมห้องน้ าศูนย์เรียนรู้บ้านฆอรอราแม 6,340.-  บาท 
16 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า  จ านวน  4  โครงการ 582,000.-  บาท 

 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่    1    ธันวาคม    2554 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
           (นายสมศักดิ์     ศรีสมบัติ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1 
 

จัดซื้อน้ ามัน  (ส านักปลัด)  เดือน พฤศจิกายน 32,990.-   ตกลงราคา 
 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
32,990.-   

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
32,990.-   

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
1 พ.ย. 54 

2 
 

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถ  บง 1676 1,490.-   ตกลงราคา 
 

(ร้านซี  เซอร์วิส) 
1,490.-   

((ร้านซี  เซอร์วิส) 
1,490.-   

 
1 พ.ย. 54 

3 
 

จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถ  บฉ 3116 1,480.-   ตกลงราคา 
 

(ร้านซี  เซอร์วิส) 
1,480.-   

(ร้านซี  เซอร์วิส) 
1,480.-   

 
10 พ.ย. 54 

4 
 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน,ชนิดถุง  นมพาส
เจอร์ไรส์  ภาคเรียนท่ี 2/2554 

1,010,842.56.- กรณีพิเศษ (สหกรณ์โคนมพัทลุง) 
1,010,842.56.- 

(สหกรณ์โคนมพัทลุง) 
1,010,842.56.- 

 
11 พ.ย. 54 

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ชนิดกล่อง นม ยู เอส ที  103,008.96.- กรณีพิเศษ (อ.ส.ค.) 
103,008.96.- 

(อ.ส.ค.) 
103,008.96.- 

 
11 พ.ย. 54 

6 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ชนิดกล่อง นม ยู เอส ที 
(ปิดเทอม) 

377,379.90.- กรณีพิเศษ (อ.ส.ค.) 
377,379.90.- 

(อ.ส.ค.) 
377,379.90.- 

 
11 พ.ย. 54 

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  (ส านักปลัด) 7,890.-   ตกลงราคา 
 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
7,890.-   

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
7,890.-   

 
14 พ.ย. 54 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด) 2,350.-   ตกลงราคา 
 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
2,350.-   

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
2,350.-   

 
14 พ.ย. 54 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 
 

9 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ดะห์วะห์สัญจร)  ครั้งท่ี 2 30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
17 พ.ย. 54 

10 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าประปา 6,634.- ตกลงราคา (ร้านยะลา  เทรดดี้) 
6,634.- 

(ร้านยะลา  เทรดดี้) 
6,634.- 

 
21 พ.ย. 54 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด) 2,850.-   ตกลงราคา 
 

(หจก.มัสร์คอมพ์) 
2,850.-   

(หจก.มัสร์คอมพ์) 
2,850.-    

 
21 พ.ย. 54 

12 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถ  80-4896  (รถกระเช้า) 2,818.38.-   ตกลงราคา 
 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
2,818.38.-   

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
2,818.38.-   

 
21 พ.ย. 54 

13 จัดจ้างท าป้ายผ้าไวนิล (น้ าท่วม) 1,500.- ตกลงราคา (ร้านแหลมตะลุมพุก โฆษณา) 
1,500.- 

(ร้านแหลมตะลุมพุก โฆษณา) 
1,500.- 

 
23 พ.ย. 54 

14 จัดซื้อน้ ามัน  ป้องกันน้ าท่วม 400.-   ตกลงราคา 
 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
400.-   

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
400.-   

 
23 พ.ย. 54 

15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมห้องน้ าศูนย์เรียนรู ้
บ้านฆอรอราแม 

6,340.-   ตกลงราคา 
 

(ร้านปะแต  วัสดุก่อสร้าง) 
6,340.-   

(ร้านปะแต  วัสดุก่อสร้าง) 
6,340.-   

 
23 พ.ย. 54 

16 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า  จ านวน  4  โครงการ 582,000.-   วิธีพิเศษ (หจก.อะห์ลาม คอนสตรัคช่ัน)
582,000.- 

(หจก.อะห์ลาม คอนสตรัคช่ัน)
582,000.- 

 
28  พ.ย. 54 

 


