
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
พฤษภาคม   2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 2,000.-  บาท 
2 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  ส านักปลัด 1,440.-  บาท 
3 จัดซื้อน้ ามัน 32,230.-  บาท 
4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส่วนการคลัง 2,931.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 5,640.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 6,750.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส่วนโยธา 400.-  บาท 
8 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 ยะลา 9,509.09.-  บาท 
9 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศพด.ปะแต 10,608.-  บาท 
10 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศพด.ตอเลาะ 8,125.-  บาท 
11 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศพด.ฆอรอราแม 8,385.-  บาท 
12 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะห์สัญจร  ครั้งท่ี  8 30,000.-  บาท 
13 จัดจ้างจัดรถตกแต่งเหมืองลาบูตามงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา  ปี 2555 15,000.-  บาท 
14 จัดจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา 5,000.-  บาท 
15 จัดจ้างซ่อมแอร์  ส่วนการคลัง 24,850.-  บาท 
16 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP 1020 ส านักปลัด 4,500.-  บาท 
17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 1,521.-  บาท 
18 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านักปลัด 3,853.-  บาท 
19 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. นม ยู เอส ที ชนิดกล่อง 114,462.01.-บาท 
20 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร. นม ยู เอส ที ชนิดถุง 915,591.95.-บาท 
21 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร. นม ยู เอส ที ชนิดกล่อง 380,994.65.-บาท 
22 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  ส่วนโยธา 94,850.-  บาท 
23 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต าบลปะแตเทิดไท้องค์ราชันย ์ 3,556.-  บาท 
24 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพเยาชนต าบลปะแตเทิดไท้องค์ราชันย ์ 3,360.-  บาท 
25 จัดจ้างประกอบอาหารโครงการพัฒนาศักยภาพเยาชนต าบลปะแตเทิดไท้องค์ราชันย ์ 70,200.-  บาท 
26 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง,เวที โครงการพัฒนาศักยภาพเยาชนต าบลปะแตเทิดไท้องค์ราชันย ์ 12,000.-  บาท 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    1    มิถุนายน    2555 
                              (ลงชื่อ)          

             (นายสมศักดิ์     ศรีสมบัติ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะแต 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม   2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
 

ล าดับที ่
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 
 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 2,000.- ตกลงราคา (หจก.มัสร์คอมพ์) 
2,000.- 

(หจก.มัสร์คอมพ์) 
2,000.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
1 พ.ค. 55 

2 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  ส านักปลัด 1,440.- ตกลงราคา (ร้านศิริวรรณ) 
1,440.- 

(ร้านศิริวรรณ) 
1,440.- 

 
1 พ.ค. 55 

3 จัดซื้อน้ ามัน 32,230.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์บริการ) 
32,230.- 

(ร้านบัซรีย์บริการ) 
32,230.- 

 
1 พ.ค. 55 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส่วนการคลัง 2,931.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
2,931.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
2,931.- 

 
1 พ.ค. 55 

5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 5,640.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
5,640.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
5,640.- 

 
1 พ.ค. 55 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 6,750.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
6,750.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
6,750.- 

 
1 พ.ค. 55 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส่วนโยธา 400.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
400.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
400.- 

 
8 พ.ค. 55 

8 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 ยะลา 9,509.09.- ตกลงราคา (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
9,509.09.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
9,509.09.- 

 
8 พ.ค. 55 

9 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศพด.ปะแต 10,608.- ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
10,608.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
10,608.- 

 
8 พ.ค. 55 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับที ่
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศพด.ตอเลาะ 8,125.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
8,125.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
8,125.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
8 พ.ค. 55 

11 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศพด.ฆอรอราแม 8,385.- ตกลงราคา (นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
8,385.- 

(นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
8,385.- 

 
8 พ.ค. 55 

12 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะห์สัญจร   
ครั้งท่ี  8 

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

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

 
18 พ.ค. 55 

13 จัดจ้างจัดรถตกแต่งเหมืองลาบูตามงานสมโภชหลักเมือง 
และงานกาชาดจังหวัดยะลา  ปี 2555 

15,000.- ตกลงราคา (นายอาหลี  ปาตง) 
15,000.- 

(นายอาหลี  ปาตง) 
15,000.- 

 
18 พ.ค. 55 

14 จัดจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ตามงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา 

5,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
5,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
5,000.- 

 
18 พ.ค. 55 

15 จัดจ้างซ่อมแอร์  ส่วนการคลัง 24,850.- ตกลงราคา (ร้านโมดิฟายด์  แอร์เซอร์วิส) 
24,850.- 

(ร้านโมดิฟายด์  แอร์เซอร์วิส) 
24,850.- 

 
18 พ.ค. 55 

16 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP 1020 ส านักปลัด 4,500.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
4,500.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
4,500.- 

 
21 พ.ค. 55 

17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 1,521.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
1,521.- 

หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
1,521.- 

 
21 พ.ค. 55 

18 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านักปลัด 3,853.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
3,853.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
3,853.- 

 
21 พ.ค. 55 

19 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. นม ยู เอส ที ชนิดกล่อง 114,462.01.- กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟูดส์  จ ากัด) 
114,462.01.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส์  จ ากัด) 
114,462.01.- 

 
23 พ.ค. 55 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
ล าดับที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

20 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร. นม ยู เอส ที ชนิดถุง 915,591.95.- กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟูดส์  จ ากัด) 
915,591.95.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส์  จ ากัด) 
915,591.95.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
23 พ.ค. 55 

21 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร. นม ยู เอส ที ชนิดกล่อง 380,994.65.- กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟูดส์  จ ากัด) 
380,994.65.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส์  จ ากัด) 
380,994.65.- 

 
23 พ.ค. 55 

22 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  ส่วนโยธา 94,850.- ตกลงราคา (ร้านทาดะ  ซัพพลาย) 
94,850.- 

(ร้านทาดะ  ซัพพลาย) 
94,850.- 

 
25 พ.ค. 55 

23 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ต าบลปะแตเทิดไท้องค์ราชันย ์

3,556.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
3,556.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ์) 
3,556.- 

 
25 พ.ค. 55 

24 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพเยาชน
ต าบลปะแตเทิดไท้องค์ราชันย ์

3,360.- ตกลงราคา (หจก.ช้างบ่าวการพิมพ์) 
3,360.- 

(หจก.ช้างบ่าวการพิมพ์) 
3,360.- 

 
25 พ.ค. 55 

25 จัดจ้างประกอบอาหารโครงการพัฒนาศักยภาพเยาชน
ต าบลปะแตเทิดไท้องค์ราชันย ์

70,200.- ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
70,200.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
70,200.- 

 
25 พ.ค. 55 

26 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง,เวที โครงการ
พัฒนาศักยภาพเยาชนต าบลปะแตเทิดไท้องค์ราชันย ์

12,000.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 
12,000.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 
12,000.- 

 
25 พ.ค. 55 

 
 
 
 

 


