
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
............................................ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
กุมภาพันธ์   2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) ผช.ผู้ดูแลเด็ก 4,500.-  บาท 
2 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. คอลีเยาะ ลาเตะ) ผช.ผู้ดูแลเด็ก 4,500.-   บาท 
3 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ส านักปลัด) 4,500.-  บาท 
4 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีซะห์ อาลี) ผช.จนท.ทะเบียนประวัติและทรัพย์สิน (ส่วนการคลัง) 4,500.-  บาท 
5 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. มารีแย กาโน) ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ส่วนการคลัง) 4,500.-  บาท 
6 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซาลีป๊ะ มะดิเยาะ) ผช.ผู้ดูแลเด็ก 4,500.-  บาท 
7 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. คอดีเย๊าะ สามะ) ผช.จนท.วิเคราะห์นบายและแผน (ส านักปลัด) 4,500.-  บาท 
8 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,500.-  บาท 
9 จ้างเหมาบริการพนักงาน (นายสะมะแอ ยาแม) ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ส่วนโยธา) 4,500.-  บาท 
10 จ้างเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,500.-  บาท 
11 จ้างเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,500.-  บาท 
12 จัดซื้อน้ ามัน ส านักปลัด 36,825.-  บาท 
13 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ (เตรียมรับเสด็จ)  9,800.-  บาท 
14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ  41,352.-  บาท 
15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศาลา เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ  41,674.-  บาท 
16 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบีน บจ-3802  ยะลา 20,865.-  บาท 
17 จัดซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ  170,600.-  บาท 
18 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพยาบาล, อาคารละมาด, บันไดทางขึ้น 181,436.-  บาท 
19 จัดซื้อวัสดุท าซุ้มทางเข้าและป้ายทรงพระเจริญ 146,480.-  บาท 
20 จัดจ้างประกอบอาหารเตรียมรับเสด็จฯ 52,000.-  บาท 

 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    1    มีนาคม   2555 
                              
 

     (ลงชื่อ)          
            (นายสมศักดิ์     ศรีสมบัติ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
............................................ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
กุมภาพันธ์   2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ส่วนโยธา  4,700.-  บาท 
22 จัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการ (ส่วนโยธา) 3,520.-  บาท 
23 จัดจ้างล้างรูปโครงการ (ส่วนโยธา) 5,460.-  บาท 
24 จัดซ่อมเครื่องสูบน้ าประปาหมู่บ้าน 15,836.-  บาท 
25 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะห์สัญจร ๕ 30,000.-  บาท 
26 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ส่วนการคลัง 3,500.-  บาท 
27 จัดซื้อ Tank พร้อมติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์  1,200.- บาท 
28 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าประปา 33,491.-  บาท 
29 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถ  บง-1676  ยะลา 6,710.-  บาท 
30 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส่วนการคลัง 3,500.-  บาท 
31 จ้างเหมารถโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เปิดโลกทัศน์มุ่งสู่โลกกว้างต าบลปะแต    18,000.-  บาท 
32 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบีน บจ-3802  ยะลา 35,256.50.-  บาท 

 

 
 
ประกาศ  ณ  วันที่    1    มีนาคม   2555 

                              
 
 
 

      (ลงชื่อ)          
            (นายสมศักดิ์     ศรีสมบัติ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) ผช.
ผู้ดูแลเด็ก 

4,500.- ตกลงราคา (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง)  
4,500.- 

(น.ส. นูรีดา มะเซ็ง)  
4,500.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
1 ก.พ. 55 

2 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. คอลีเยาะ ลาเตะ) 
ผช.ผู้ดูแลเด็ก 

4,500.- ตกลงราคา (น.ส. คอลีเยาะ ลาเตะ) 
4,500.- 

(น.ส. คอลีเยาะ ลาเตะ) 
4,500.- 

 
1 ก.พ. 55 

3 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) 
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ส านักปลัด) 

4,500.- ตกลงราคา (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) 
4,500.- 

(น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) 
4,500.- 

 
1 ก.พ. 55 

4 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีซะห์ อาลี) ผช.
จนท.ทะเบียนประวัติและทรัพย์สิน (ส่วนการคลัง) 

4,500.- ตกลงราคา (น.ส. นูรีซะห์ อาลี) 
4,500.- 

(น.ส. นูรีซะห์ อาลี) 
4,500.- 

 
1 ก.พ. 55 

5 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. มารีแย กาโน) ผช.
จนท.บันทึกข้อมูล (ส่วนการคลัง) 

4,500.- ตกลงราคา (น.ส. มารีแย กาโน) 
4,500.- 

(น.ส. มารีแย กาโน) 
4,500.- 

 
1 ก.พ. 55 

6 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซาลีป๊ะ มะดิเยาะ) 
ผช.ผู้ดูแลเด็ก 

4,500.- ตกลงราคา (น.ส. ซาลีป๊ะ มะดิเยาะ) 
4,500.- 

(น.ส. ซาลีป๊ะ มะดิเยาะ) 
4,500.- 

 
1 ก.พ. 55 

7 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. คอดีเย๊าะ สามะ) 
ผช.จนท.วิเคราะห์นบายและแผน (ส านักปลัด) 

4,500.- ตกลงราคา (น.ส. คอดีเย๊าะ สามะ) 
4,500.- 

(น.ส. คอดีเย๊าะ สามะ) 
4,500.- 

 
1 ก.พ. 55 

8 จ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะ
อีเล) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4,500.- ตกลงราคา (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) 
4,500.- 

(น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) 
4,500.- 

 
1 ก.พ. 55 

9 จ้างเหมาบริการพนักงาน (นายสะมะแอ ยาแม) 
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ส่วนโยธา) 

4,500.- ตกลงราคา (นายสะมะแอ ยาแม) 
4,500.- 

(นายสะมะแอ ยาแม) 
4,500.- 

 
1 ก.พ. 55 

10 จ้างเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะซ ารี บือรา
เฮง) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4,500.- ตกลงราคา (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 
4,500.- 

(นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 
4,500.- 

 
1 ก.พ. 55 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

11 จ้างเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม) 
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4,500.- ตกลงราคา (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม) 
4,500.- 

(นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม) 
4,500.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
1 ก.พ. 55 

12 จัดซื้อน้ ามัน ส านักปลัด 36,825.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์บริการ) 
36,825.- 

(ร้านบัซรีย์บริการ) 
36,825.- 

 
1 ก.พ. 55 

13 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ (เตรียมรับเสด็จ)  9,800.-  ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง ตูแวตือเงาะ) 
9,800.- 

(นายตูแวลูดิง ตูแวตือเงาะ) 
9,800.- 

 
1 ก.พ. 55 

14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 
เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ  

41,352.- ตกลงราคา (ร้านอามินก่อสร้าง) 
41,352.- 

(ร้านอามินก่อสร้าง) 
41,352.- 

 
2 ก.พ. 55 

15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศาลา เตรียม
ความพร้อมรับเสด็จฯ  

41,674.- ตกลงราคา (ร้านอามินก่อสร้าง) 
41,674.- 

(ร้านอามินก่อสร้าง) 
41,674.- 

 
2 ก.พ. 55 

16 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบีน บจ-3802  ยะลา 20,865.- ตกลงราคา (ร้านภิรมย์การช่าง) 
20,865.- 

(ร้านภิรมย์การช่าง) 
20,865.- 

 
2 ก.พ. 55 

17 จัดซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ เตรียม
ความพร้อมรับเสด็จฯ  

170,600.- วิธีพิเศษ (ร้านสวนสน) 
170,600.- 

(ร้านสวนสน) 
170,600.- 

 
3 ก.พ. 55 

18 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
พยาบาล, อาคารละมาด, บันไดทางขึ้น 

181,436.- วิธีพิเศษ (ร้านอามิน ก่อสร้าง) 
181,436.- 

(ร้านอามิน ก่อสร้าง) 
181,436.- 

 
3 ก.พ. 55 

19 จัดซื้อวัสดุท าซุ้มทางเข้าและป้ายทรงพระเจริญ 146,480.- วิธีพิเศษ (ร้านอามิน ก่อสร้าง) 
146,480.- 

(ร้านอามิน ก่อสร้าง) 
146,480.- 

 
6 ก.พ. 55 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

20 จัดจ้างประกอบอาหารเตรียมรับเสด็จฯ 52,000.- ตกลงราคา (นางแอเสาะ  กือเต๊ะ) 
52,000.- 

(นางแอเสาะ  กือเต๊ะ) 
52,000.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
10 ก.พ. 55 

21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ส่วนโยธา  4,700.- ตกลงราคา (ร้านทาดะซัพพลาย) 
4,700.- 

(ร้านทาดะซัพพลาย) 
4,700.- 

 
10 ก.พ. 55 

22 จัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการ (ส่วนโยธา) 3,520.- ตกลงราคา (ร้านยะหาโฟโต้เอ็กซ์เพรส) 
3,520.- 

(ร้านยะหาโฟโต้เอ็กซ์เพรส) 
3,520.- 

 
17 ก.พ. 55 

23 จัดจ้างล้างรูปโครงการ (ส่วนโยธา) 5,460.- ตกลงราคา (ร้านยะหาโฟโต้เอ็กซ์เพรส) 
5,460.- 

(ร้านยะหาโฟโต้เอ็กซ์เพรส) 
5,460.- 

 
17 ก.พ. 55 

24 จัดซ่อมเครื่องสูบน้ าประปาหมู่บ้าน 15,836.- ตกลงราคา (ร้านยะลา เทรดดิ้ง) 
15,836.- 

(ร้านยะลา เทรดดิ้ง) 
15,836.- 

 
17 ก.พ. 55 

25 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะห์สัญจร ๕ 30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ   มามะ) 
30,000.- 

(นายมูหามะ   มามะ) 
30,000.- 

 
17 ก.พ. 55 

26 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ส่วนการคลัง 3,500.- ตกลงราคา (หจก. มิสร์คอมพ์) 
3,500.- 

(หจก. มิสร์คอมพ์) 
3,500.- 

 
17 ก.พ. 55 

27 จัดซื้อ Tank พร้อมติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์  1,200.- ตกลงราคา (หจก. มิสร์คอมพ์) 
1,200.- 

(หจก. มิสร์คอมพ์) 
1,200.- 

 
17 ก.พ. 55 

28 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าประปา 33,491.- ตกลงราคา (ร้านยะลา เทรดดิ้ง) 
33,491.- 

(ร้านยะลา เทรดดิ้ง) 
33,491.- 

 
17 ก.พ. 55 
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องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

29 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถ  บง-1676  ยะลา 6,710.- ตกลงราคา (ร้านซี  เซอร์วิส) 
6,710.- 

(ร้านซี  เซอร์วิส) 
6,710.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
17 ก.พ. 55 

30 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส่วนการคลัง 3,500.- ตกลงราคา (หจก.มัสร์คอมพ์) 
3,500.- 

(หจก.มัสร์คอมพ์) 
3,500.- 

 
17 ก.พ. 55 

31 จ้างเหมารถโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เปิดโลก
ทัศน์มุ่งสู่โลกกว้างต าบลปะแต    

18,000.- ตกลงราคา (นายอาแว   จารง) 
18,000.- 

(นายอาแว   จารง) 
18,000.- 

 
20 ก.พ. 55 

32 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบีน บจ-3802  ยะลา 35,256.50.- ตกลงราคา (หจก.เฉลียวศักดิ์ยานยนต์) 
35,256.50.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์ยานยนต์) 
35,256.50.- 

 
20 ก.พ. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


