
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
มีนาคม   2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อวัสดุงานครัว  ส านักปลัด    2,235.-  บาท 
2 จัดซื้อวัสดุส านักงานปลัด 7,807.-  บาท 
3 จัดซื้อน้ ามัน 36,048.-  บาท 
4 จัดซื้อเสื้อตามโครงการวันท้องถิ่นไทยจังหวัดยะลา  ปี 2555 16,750.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,500.-  บาท 
6 จัดจ้างประกอบอาหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 99,000.-  บาท 
7 จัดจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องเสียงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 13,320.-  บาท 
8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,100.-  บาท 
9 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองพร้อมคันดิน สายลือเน็ง หมู่ที่ 2  ต าบลปะแต 4,235,000.-  บาท 
10 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะห์สัญจร  ครั้งท่ี  6 30,000.-  บาท 
11 จัดจ้างถ่ายเอกสาร (ส่วนโยธา) 1,350.-  บาท 
12 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบียน บง-1676 ยะลา 2,110.-  บาท 
13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าประปาหมู่บ้าน 3,381.20.-  บาท 
14 จัดจ้างเหมารถตู้โครงการสมถรรนะทางการศึกษาโดยผ่านกระบวนการทางศาสนาฯ 99,900.-  บาท 
15 จัดซื้อเครื่องโทรสาร  ส านักปลัด 18,500.-  บาท 
16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 5,134.-  บาท 

 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่    1    เมษายน    2555 

                              
 (ลงชื่อ)          

       (นายสมศักดิ์     ศรีสมบัติ)  
          นายกองค์การบริหารสว่นต าบลปะแต  
 
 
 
 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
 

ล าดับที ่
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุงานครัว  ส านักปลัด    2,235.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
2,235.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
2,235.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้ 
1  ม.ีค. 55 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงานปลัด 7,807.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
7,807.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
7,807.- 

 
1 ม.ีค. 55 

3 จัดซื้อน้ ามัน 36,048.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์บริการ) 
36,048.- 

(ร้านบัซรีย์บริการ) 
36,048.- 

 
1 ม.ีค. 55 

4 จัดซื้อเสื้อตามโครงการวันท้องถิ่นไทย 
จังหวัดยะลา  ปี 2555 

16,750.- ตกลงราคา (ร้านฟิรดาวส์ กิ๊บช๊อป แอนด์ สปอร์ต) 
16,750.- 

(ร้านฟิรดาวส์ กิ๊บช๊อป แอนด์ สปอร์ต) 
16,750.- 

 
9 ม.ีค. 55 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

30,500.- ตกลงราคา (ร้านเป็นหนึ่ง  เซอร์วิส) 
30,500.- 

(ร้านเป็นหนึ่ง  เซอร์วิส) 
30,500.- 

 
9 ม.ีค. 55 

6 จัดจ้างประกอบอาหารโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

99,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
99,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
99,000.- 

 
9 ม.ีค. 55 

7 จัดจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

13,320.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 
13,320.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 
13,320.- 

 
9 ม.ีค. 55 

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

2,100.- ตกลงราคา (หจก.ช้างบ่าวการพิมพ์) 
2,100.- 

(หจก.ช้างบ่าวการพิมพ์) 
2,100.- 

 
9 ม.ีค. 55 

 
 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 
ล าดับที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

9 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองพร้อมคันดิน 
สายลือเน็ง หมู่ที่ 2  ต าบลปะแต 

4,235,000.- วิธีพิเศษ (หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น) 
4,235,000.- 

(หจก.อะห์ลามคอนสตรัคชั่น) 
4,235,000.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้  
11 มี.ค. 55 

10 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะห์
สัญจร  ครั้งท่ี  6 

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

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

 
12  มี.ค. 55 

11 จัดจ้างถ่ายเอกสาร (ส่วนโยธา) 1,350.- ตกลงราคา (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 
1,350.- 

(นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 
1,350.- 

 
26 มี.ค. 55 

12 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบียน บง-1676 ยะลา 2,110.- ตกลงราคา (ร้านซี เซอร์วิส) 
2,110.- 

(ร้านซี เซอร์วิส) 
2,110.- 

 
26 มี.ค. 55 

13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าประปาหมู่บ้าน 3,381.20.- ตกลงราคา (ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
3,381.20.- 

(ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
3,381.20.- 

 
26 มี.ค. 55 

14 จัดจ้างเหมารถตู้โครงการสมถรรนะทาง
การศึกษาโดยผ่านกระบวนการทางศาสนาฯ 

99,900.- ตกลงราคา (ร้านไอเดีย  ทราเวล) 
99,900.- 

(ร้านไอเดีย  ทราเวล) 
99,900.- 

 
26 มี.ค. 55 

15 จัดซื้อเครื่องโทรสาร  ส านักปลัด 18,500.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
18,500.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
18,500.- 

 
26 มี.ค. 55 

16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

5,134.- ตกลงราคา (หจก.ช้างบ่าวการพิมพ์) 
5,134.- 

(หจก.ช้างบ่าวการพิมพ์) 
5,134.- 

 
30 ม.ีค. 55 

 


