
 

 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

............................................ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  

มิถุนายน   2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับท่ี รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดจางซอมเครื่องถายเอกสาร(เครื่องเกา) 6,700.-  บาท 

2 จัดซื้อกลองถายรูป (สํานักปลัด) 5,000.-  บาท 

3 จัดซื้อนํ้ามัน เดือน  มิถุนายน 42,140.-  บาท 

4 จางเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก  สายเจาะกือเดะ – กําปงบารู  บานบายอ  หมูท่ี 1 466,000.-  บาท 

5 จัดซื้อของรางวัลโครงการวันผูสูงอายุตําบลปะแต 9,500.-  บาท 

6 จัดจางทําปายไวนิลโครงการวันผูสูงอายุตําบลปะแต 3,416.-  บาท 

7 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องเสียงและตกแตงเวทีโครงการวันผูสูงอายุตําบลปะแต 33,000.-  บาท 

8 จัดจางทําเอกสารพรอมเขาเลมโครงการวันผูสูงอายุตําบลปะแต 25,000.-  บาท 

9 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการวันผูสูงอายุตําบลปะแต 97,500.-  บาท 

10 จัดจางทําปายไวนิลโครงการสานสัมพันธวิถีชีวิตชุมชนตําบลปะแต 2,625.-  บาท 

11 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องเสียงโครงการสานสัมพันธวิถีชีวิตชุมชนตําบลปะแต 6,475.-  บาท 

12 จัดจางจัดสถานท่ีโครงการสานสัมพันธวิถีชีวิตชุมชนตําบลปะแต 9,000.-  บาท 

13 จัดจางประกอบอาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธวิถีชีวิตชุมชนตําบลปะแต 15,000.-  บาท 

14 จัดจางทําปายไวนิลโครงการ  120  ป  มหาดไทย 1,750.-  บาท 

15 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 1,280.-  บาท 

16 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676 ยะลา 2,600.-  บาท 

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสวนการคลัง 5,155.-  บาท 

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 43,150.-  บาท 

19 จัดซื้อของรางวัลโครงการสานสัมพันธวิถีชีวิตชุมชนตําบลปะแต 10,070.-  บาท 

20 จัดจางเชาเต็นทพรอมเครื่องเสียงโครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตําบลปะแต 3,600.-  บาท 

21 จัดจางทําปายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตําบลปะแต 2,625.-  บาท 

22 จัดจางเหมาประกอบอาหารดะวะหสัญจร ครั้งท่ี 9 30,000.-  บาท 

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สวนการคลัง 1,995.-  บาท 

24 จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตําบลปะแต 27,000.-  บาท 

25 จัดซื้ออุปกรณกีฬาพรอมถวยรางวัลโครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตําบลปะแต 10,870.-  บาท 

26 จางเหมาโครงการกอสรางรั่วตะขายรอบสนามฟุตบอล ณ คายเยวชน อําเภอยะหา หมูท่ี 6 404,000.-  บาท 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    กรกฎาคม    2555 

                              (ลงชื่อ)          

             (นายสมศักดิ์     ศรีสมบัติ) 

                นายกองคการบริหารสวนตําบลปะแต 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน   2555 

องคการบริหารสวนตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดจางซอมเครื่องถายเอกสาร(เครื่องเกา) 6,700.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

6,700.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

6,700.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 ม.ิย. 55 

2 จัดซื้อกลองถายรูป (สํานักปลัด) 5,000.- ตกลงราคา (รานเปนหน่ึง  เซอรวิส) 

5,000.- 

(รานเปนหน่ึง  เซอรวิส) 

5,000.- 

 

1 มิ.ย. 55 

3 จัดซื้อนํ้ามัน  เดือน  มิถุนายน 42,140.- ตกลงราคา (รานบัซรียบริการ) 

42,140.- 

(รานบัซรียบริการ) 

42,140.- 

 

1 ม.ิย. 55 

4 จางเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก  

สายเจาะกือเดะ – กําปงบารู  บานบายอ  หมูท่ี 1 

466,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหน่ึงเอ็นจิเนียริ่ง) 

466,000.- 

(หจก.วีหน่ึงเอ็นจิเนียริ่ง) 

466,000.- 

 

7  ม.ิย. 55 

5 จัดซื้อของรางวัลโครงการวันผูสูงอายุตําบลปะแต 9,500.- ตกลงราคา (รานเปนหน่ึง  เซอรวิส) 

9,500.- 

(รานเปนหน่ึง  เซอรวิส) 

9,500.- 

 

8 ม.ิย. 55 

6 จัดจางทําปายไวนิลโครงการวันผูสูงอายุตําบล

ปะแต 

3,416.- ตกลงราคา (หจก.ชางบาวการพิมพ) 

3,416.- 

(หจก.ชางบาวการพิมพ) 

3,416.- 

 

8 ม.ิย. 55 

7 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องเสียงและตกแตง

เวทีโครงการวันผูสูงอายุตําบลปะแต 

33,000.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

33,000.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

33,000.- 

 

8 ม.ิย. 55 

8 จัดจางทําเอกสารพรอมเขาเลมโครงการวัน

ผูสูงอายุตําบลปะแต 

25,000.- ตกลงราคา (รานเปนหน่ึง  เซอรวิส) 

25,000.- 

(รานเปนหน่ึง  เซอรวิส) 

25,000.- 

 

8 ม.ิย. 55 

9 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

โครงการวันผูสูงอายุตําบลปะแต 

97,500.- ตกลงราคา (นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

97,500.- 

(นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

97,500.- 

 

12  ม.ิย. 55 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน   2555 

องคการบริหารสวนตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จัดจางทําปายไวนิลโครงการสานสัมพันธวิถีชีวิต

ชุมชนตําบลปะแต 

2,625.- ตกลงราคา (หจก.ชางบาวการพิมพ) 

2,625.- 

(หจก.ชางบาวการพิมพ) 

2,625.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

12  ม.ิย. 55 

11 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องเสียงโครงการ

สานสัมพันธวิถีชีวิตชุมชนตําบลปะแต 

6,475.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

6,475.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

6,475.- 

 

12  ม.ิย. 55 

12 จัดจางจัดสถานท่ีโครงการสานสัมพันธวิถีชีวิต

ชุมชนตําบลปะแต 

9,000.- ตกลงราคา (นายอับดุลเลาะ  แสแลแม) 

9,000.- 

(นายอับดุลเลาะ  แสแลแม) 

9,000.- 

 

12  ม.ิย. 55 

13 จัดจางประกอบอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

โครงการสานสัมพันธวิถีชีวิตชุมชนตําบลปะแต 

15,000.- ตกลงราคา (นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

15,000.- 

(นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

15,000.- 

 

12  ม.ิย. 55 

14 จัดจางทําปายไวนิลโครงการ  120  ป  มหาดไทย 1,750.- ตกลงราคา (หจก.ชางบาวการพิมพ) 

1,750.- 

(หจก.ชางบาวการพิมพ) 

1,750.- 

 

12  ม.ิย. 55 

15 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116 

ยะลา 

1,280.- ตกลงราคา (รานซี  เซอรวิส) 

1,280.- 

(รานซี  เซอรวิส) 

1,280.- 

 

12  ม.ิย. 55 

16 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676 ยะลา 2,600.- ตกลงราคา (รานซี  เซอรวิส) 

2,600.- 

(รานซี  เซอรวิส) 

2,600.- 

 

12  ม.ิย. 55 

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสวนการคลัง 5,155.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

5,155.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

5,155.- 

 

12  ม.ิย. 55 

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 43,150.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

43,150.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

43,150.- 

 

12  ม.ิย. 55 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน   2555 

องคการบริหารสวนตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

19 จัดซื้อของรางวัลโครงการสานสัมพันธวิถีชีวิต

ชุมชนตําบลปะแต 

10,070.- ตกลงราคา (รานเปนหน่ึง  เซอรวิส) 

10,070.- 

(รานเปนหน่ึง  เซอรวิส) 

10,070.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

12  ม.ิย. 55 

20 จัดจางเชาเต็นทพรอมเครื่องเสียงโครงการจัด

กิจกรรมแขงขันกีฬาตําบลปะแต 

3,600.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

3,600.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

3,600.- 

 

15  ม.ิย. 55 

21 จัดจางทําปายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมแขงขัน

กีฬาตําบลปะแต 

2,625.- ตกลงราคา (หจก.ชางบาวการพิมพ) 

2,625.- 

(หจก.ชางบาวการพิมพ) 

2,625.- 

 

15  ม.ิย. 55 

22 จัดจางเหมาประกอบอาหารดะวะหสัญจร ครั้งท่ี 9 30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

 

15  ม.ิย. 55 

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สวนการคลัง 1,995.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

1,995.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

1,995.- 

 

15  ม.ิย. 55 

24 จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา

ตําบลปะแต 

27,000.- ตกลงราคา (รานมัยซานสปอรต) 

27,000.- 

(รานมัยซานสปอรต) 

27,000.- 

 

15  ม.ิย. 55 

25 จัดซื้ออุปกรณกีฬาพรอมถวยรางวัลโครงการจัด

กิจกรรมแขงขันกีฬาตําบลปะแต 

10,870.- ตกลงราคา (รานฟรดาวส ก๊ิปชอป แอนด สปอรต) 

10,870.- 

(รานฟรดาวส ก๊ิปชอป แอนด สปอรต) 

10,870.- 

 

15  ม.ิย. 55 

26 จางเหมาโครงการกอสรางรั่วตะขายรอบสนาม

ฟุตบอล ณ คายเยวชน อําเภอยะหา หมูท่ี 6 

404,000.- วิธีพิเศษ (รานอามิน กอสราง) 

404,000.- 

(รานอามิน กอสราง) 

404,000.- 

 

21  ม.ิย. 55 

 

 

 

 


