
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
มกราคม  2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคูระบายน้ า  หมู่ที่  6 186,000.-  บาท 
2 จัดจ้างท าป้ายพลาสติกพร้อมกรอบอลูมิเนียม (ศพด.ฆอรอราแม) 3,500.-  บาท 
3 จัดจ้างท าป้าย  โครงการงานวันเด็กต าบลปะแต 500.-  บาท 
4 จัดจ้างประกอบอาหาร  โครงการงานวันเด็กต าบลปะแต 11,000.-  บาท 
5 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอ้ี  โครงการงานวันเด็กต าบลปะแต 3,500.-  บาท 
6 จัดจ้างท าป้ายประชาคมฯ (ประปาหมู่บ้าน) 500.-  บาท 
7 จัดซื้ออะไหล่รถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 7,860.-  บาท 
8 จัดซื้ออะไหล่รถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 1,000.-  บาท 
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) 8,070.-  บาท 
10 จัดซื้อของรางวัล  โครงการงานวันเด็กต าบลปะแต 54,750.-  บาท 
11 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 21,300.-  บาท 
12 จัดจ้างประกอบอาหารตามกิจกรรมประเมินผลก านันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 6,800.-  บาท 
13 จัดจ้างประกอบอาหารโครงการดะวะห์สัญจร  ครั้งท่ี  4 30,000.-  บาท 
14 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบ Post Top หมู่ที่  3,4,5,6,7 1,270,000.-  บาท 
15 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด) 8,350.-  บาท 
16 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 4,340.-  บาท 
17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส่วนการคลัง 5,665.-  บาท 
18 จัดซื้อปัจจัยยังชีพเด็กด้อยโอกาสตามโครงการสายใยรักสู่ชุมชน 99,750.-  บาท 
19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด  ครั้งท่ี  4 1,490.-  บาท 
20 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายลือเน็ง-โต๊ะตือมัน  ม. 2 3,621,000.-  บาท 
21 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลือเน็ง-เตียง  ม. 2 825,000.-  บาท 
22 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายท านบ-ลาตอ  ม. 3 257,600.-  บาท 
23 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเจาะบือเดาะ-ฮูจงซูเง  ม. 2 285,800.-  บาท 
24 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายกูดง-จาเราะรามา  ม. 1 926,900.-  บาท 
25 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายตอเลาะ-กูแว  ม. 1 1,636,200.-  บาท 
26 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสะป๋อง-บาซาลาแป  ม. 3 682,000.-  บาท 
27 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสะป๋อง-ก าปงบารู  ม. 3 110,000.-  บาท 

     ประกาศ  ณ  วันที่    1    กุมภาพันธ์    2555 

                              (ลงชื่อ)          
            (นายสมศักดิ์     ศรีสมบัติ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม  2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    และ

ราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคูระบายน้ า  หมู่ที่  6 186,000.-   วิธีพิเศษ 
 

(หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
186,000.-   

(หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
186,000.-   

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
6 ม.ค. 55 

2 จัดจ้างท าป้ายพลาสติกพร้อมกรอบอลูมิเนียม 
(ศพด.ฆอรอราแม) 

3,500.-   ตกลงราคา 
 

(ร้านแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 
3,500.-   

(ร้านแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 
3,500.-   

 
9 ม.ค. 55 

3 จัดจ้างท าป้าย  โครงการงานวันเด็กต าบลปะแต 500.-   ตกลงราคา 
 

(ร้านแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 
500.- 

(ร้านแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 
500.- 

 
9 ม.ค. 55 

4 จัดจ้างประกอบอาหาร  โครงการงานวันเด็ก
ต าบลปะแต 

11,000.-   ตกลงราคา (นางแซแมะ  ดายอ) 
11,000.- 

(นางแซแมะ  ดายอ) 
11,000.- 

 
9 ม.ค. 55 

5 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอ้ี  โครงการงานวันเด็ก
ต าบลปะแต 

3,500.-   ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 
3,500.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 
3,500.- 

 
9 ม.ค. 55 

6 จัดจ้างท าป้ายประชาคมฯ (ประปาหมู่บ้าน) 500.-  ตกลงราคา (ร้านแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 
500.-   

(ร้านแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 
500.-   

 
9 ม.ค. 55 

7 จัดซื้ออะไหล่รถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 7,860.-   ตกลงราคา (ร้านซี  เซอร์วิส) 
7,860.-   

(ร้านซี  เซอร์วิส) 
7,860.-   

 
9 ม.ค. 55 

8 จัดซื้ออะไหล่รถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 1,000.-   ตกลงราคา (ร้านซี  เซอร์วิส) 
1,000.-   

(ร้านซี  เซอร์วิส) 
1,000.-   

 
9 ม.ค. 55 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) 8,070.-   ตกลงราคา (หจก.มัสร์คอมพ์) 
8,070.-   

(หจก.มัสร์คอมพ์) 
8,070.-   

 
9 ม.ค. 55 

 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม  2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10 จัดซื้อของรางวัล  โครงการงานวันเด็กต าบลปะแต 54,750.- ตกลงราคา 
 

(ร้านมนนันทธ์  พาณิชย)์ 
54,750.- 

(ร้านมนนันทธ์  พาณิชย)์ 
54,750.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
9 ม.ค. 55 

11 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 21,300.-   ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
21,300.-   

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
21,300.-   

 
10 ม.ค. 55 

12 จัดจ้างประกอบอาหารตามกิจกรรมประเมินผล
ก านันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 

6,800.-   ตกลงราคา (นางแวแอเซาะ  กือเตะ) 
6,800.-   

(นางแวแอเซาะ  กือเตะ) 
6,800.-   

 
10 ม.ค. 55 

13 จัดจ้างประกอบอาหารโครงการดะวะห์สัญจร  ครั้ง
ที่  4 

30,000.-   ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.-   

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.-   

 
11 ม.ค. 55 

14 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบ Post Top หมู่
ที่  3,4,5,6,7 

1,270,000.-   วิธีพิเศษ (หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
1,270,000.-   

(หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
1,270,000.-   

 
19 ม.ค. 55 

15 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด) 8,350.-   ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
8,350.-   

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
8,350.-   

 
27 ม.ค. 55 

16 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 4,340.-   ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
4,340.-   

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
4,340.-   

 
27 ม.ค. 55 

17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส่วนการคลัง 5,665.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
5,665.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
5,665.- 

 
27 ม.ค. 55 

18 จัดซื้อปัจจัยยังชีพเด็กด้อยโอกาสตามโครงการ
สายใยรักสู่ชุมชน 

99,750.-   ตกลงราคา (ร้านสันติภาพ) 
99,750.-   

(ร้านสันติภาพ) 
99,750.-   

 
27 ม.ค. 55 

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด  ครั้งท่ี  4 1,490.-   ตกลงราคา (หจก.มัสร์คอมพ์) 
1,490.-   

(หจก.มัสร์คอมพ์) 
1,490.-   

 
27 ม.ค. 55 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม  2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก        
และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

20 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายลือเน็ง-โต๊ะตือมัน  ม. 2 

3,621,000.-   วิธีพิเศษ (หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
3,621,000.-   

(หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
3,621,000.-   

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
31 ม.ค. 55 

21 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายลือเน็ง-เตียง  ม. 2 

825,000.-   วิธีพิเศษ (หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
825,000.-   

(หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
825,000.-   

 
31 ม.ค. 55 

22 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายท านบ-ลาตอ  ม. 3 

257,600.-   วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง)
257,600.-   

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง)
257,600.-   

 
31 ม.ค. 55 

23 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายเจาะบือเดาะ-ฮูจงซูเง  ม. 2 

285,800.-   วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง)
285,800.-   

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง)
285,800.-   

 
31 ม.ค. 55 

24 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายกูดง-จาเราะรามา  ม. 1 

926,900.-   วิธีพิเศษ (หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
926,900.-   

(หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
926,900.-   

 
31 ม.ค. 55 

25 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายตอเลาะ-กูแว  ม. 1 

1,636,200.-   วิธีพิเศษ (หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
1,636,200.-   

(หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น)
1,636,200.-   

 
31 ม.ค. 55 

26 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายสะป๋อง-บาซาลาแป  ม. 3 

682,000.-   วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง)
682,000.-   

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง)
682,000.-   

 
31 ม.ค. 55 

27 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายสะป๋อง-ก าปงบารู  ม. 3 

110,000.-   วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง)
110,000.-   

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง)
110,000.-   

 
31 ม.ค. 55 

 
 


