
 

 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  

กรกฎาคม   2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับท่ี รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดซื้อนํ้ามัน  เดือน  กรกฎาคม 34,430.-  บาท 

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 6,171.-  บาท 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สวนคลัง 2,450.-  บาท 

4 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอรสํานักปลัด-สวนคลัง 1,200.-  บาท 

5 จัดจางซอมเครื่องสูบนํ้าประปาหมูบาน 7,704.-  บาท 

6 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 6,300.-  บาท 

7 จัดจางทําปายผาตามโครงการอบรมและทัศนศึกษา  เพ่ือการพัฒนาตนเอง ฯ 500.-  บาท 

8 จัดจางประกอบอาหารตามโครงการอบรมและทัศนศึกษา  เพ่ือการพัฒนาตนเอง ฯ 6,000.-  บาท 

9 จัดจางเหมารถตามโครงการอบรมและทัศนศึกษา  เพ่ือการพัฒนาตนเอง ฯ 75,000.-  บาท 

10 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน กค-8395 ยะลา 20,544.-  บาท 

11 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 4,000.-  บาท 

12 จัดซื้อวิทยุเครื่องดํา 350,000.-  บาท 

13 จัดจางเหมาโครงการขุดลอกคลองสายตอเลาะ  บานบายอ  หมูท่ี  1 2,100,000.-  บาท 

14 จัดจางโครงการติดตั้งเสาไฟฟา(Post Top) แบบวงแหวนติด  4  ดวง 1,194,000.-  บาท 

15 จัดจางโครงการติดตั้งเสาไฟฟาแสงจันทร  แบบก่ิงเดี่ยว 345,000.-  บาท 

16 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการละศีลอดตําบลปะแต 46,060.-  บาท 

17 จัดจางทําปายไวนิลโครงการละศีลอดตําบลปะแต 1,312.50.-  บาท 

18 จัดจางเหมาเชาเครื่องครัวโครงการละศีลอดตําบลปะแต 9,000.-  บาท 

19 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116  ยะลา 1,230.-  บาท 

20 จัดซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือ I Phone 4S 70,680.-  บาท 

21 จัดซื้ออินทผลัมโครงการละศีลอดตําบลปะแต 67,500.-  บาท 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    สิงหาคม    2555 

 

 

                              (ลงชื่อ)          

             (นายสมศักดิ์     ศรีสมบัติ) 

                นายกองคการบริหารสวนตําบลปะแต 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กรกฎาคม  2555 

องคการบริหารสวนตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อนํ้ามัน  เดือน  กรกฎาคม 34,430.- ตกลงราคา (รานบัซรียบริการ) 

34,430.- 

(รานบัซรียบริการ) 

34,430.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 ก.ค. 55 

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 6,171.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

6,171.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

6,171.- 

 

2 ก.ค. 55 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สวนคลัง 2,450.- ตกลงราคา (หจก.มัสรคอมพ) 

2,450.- 

(หจก.มัสรคอมพ) 

2,450.- 

 

2 ก.ค. 55 

4 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอรสํานักปลัด-สวนคลัง 1,200.- ตกลงราคา (หจก.มัสรคอมพ) 

1,200.- 

(หจก.มัสรคอมพ) 

1,200.- 

 

2 ก.ค. 55 

5 จัดจางซอมเครื่องสูบนํ้าประปาหมูบาน 7,704.- ตกลงราคา (รานยะลาเทรดดิ้ง) 

7,704.- 

(รานยะลาเทรดดิ้ง) 

7,704.- 

 

4 ก.ค. 55 

6 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 6,300.- ตกลงราคา (หจก.ชางบาวการพิมพ) 

6,300.- 

(หจก.ชางบาวการพิมพ) 

6,300.- 

 

4 ก.ค. 55 

7 จัดจางทําปายผาตามโครงการอบรมและทัศน

ศึกษา  เพ่ือการพัฒนาตนเอง ฯ 

500.- ตกลงราคา (แหลมตะลุมพุก โฆษณา) 

500.- 

(แหลมตะลุมพุก โฆษณา) 

500.- 

 

4 ก.ค. 55 

8 จัดจางประกอบอาหารตามโครงการอบรมและ

ทัศนศึกษา  เพ่ือการพัฒนาตนเอง ฯ 

6,000.- ตกลงราคา (นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

6,000.- 

(นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

6,000.- 

 

6 ก.ค. 55 

9 จัดจางเหมารถตามโครงการอบรมและทัศนศึกษา  

เพ่ือการพัฒนาตนเอง ฯ 

75,000.- ตกลงราคา (เท่ียงธรรมทัวร) 

75,000.- 

(เท่ียงธรรมทัวร) 

75,000.- 

 

6 ก.ค. 55 

10 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน กค-8395 ยะลา 20,544.- ตกลงราคา (หจก.เฉลียวศักดิ์ยานยนต) 

20,544.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์ยานยนต) 

20,544.- 

 

10 ก.ค. 55 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กรกฎาคม   2555 

องคการบริหารสวนตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

11 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 4,000.- ตกลงราคา (เอ.เอ็น.ออดิโอคาร) 

4,000.- 

(เอ.เอ็น.ออดิโอคาร) 

4,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

16 ก.ค. 55 

12 จัดซื้อวิทยุเครื่องดํา 350,000.- วิธีพิเศษ (รานนูรมาน  เซอรวิส) 

350,000.- 

(นูรมาน  เซอรวิส) 

350,000.- 

 

16 ก.ค. 55 

13 จัดจางเหมาโครงการขุดลอกคลองสายตอเลาะ 

บานบายอ  หมูท่ี  1 

2,100,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหน่ึงเอ็นจิเนียริ่ง) 

2,100,000.- 

(หจก.วีหน่ึงเอ็นจิเนียริ่ง) 

2,100,000.- 

 

20  ก.ค. 55 

14 จัดจางโครงการติดตั้งเสาไฟฟา(Post Top) แบบวง

แหวนติด  4  ดวง 

1,194,000.- วิธีพิเศษ (หจก.ศรีเมือง  ซัพพลาย) 

1,194,000.- 

(หจก.ศรีเมือง  ซัพพลาย) 

1,194,000.- 

 

22 ก.ค. 55 

15 จัดจางโครงการติดตั้งเสาไฟฟาแสงจันทร   

แบบก่ิงเดี่ยว 

345,000.- วีธีพิเศษ (หจก.ศรีเมือง  ซัพพลาย) 

345,000.- 

หจก.ศรีเมือง  ซัพพลาย) 

345,000.- 

 

22 ก.ค. 55 

16 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

โครงการละศีลอดตําบลปะแต 

46,060.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

46,060.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

46,060.- 

 

23 ก.ค. 55 

17 จัดจางทําปายไวนิลโครงการละศีลอดตําบลปะแต 1,312.50.- ตกลงราคา (หจก.ชางบาวการพิมพ) 

1,312.50.- 

(หจก.ชางบาวการพิมพ) 

1,312.50.- 

 

23 ก.ค. 55 

18 จัดจางเหมาเชาเครื่องครัวโครงการละศีลอดตําบล

ปะแต 

9,000.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง ตูแวตือเงาะ) 

9,000.- 

(นายตูแวลูดิง ตูแวตือเงาะ) 

9,000.- 

 

23 ก.ค. 55 

19 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116  ยะลา 1,230.- ตกลงราคา (รานซี  เซอรวิส) 

1,230.- 

(รานซี  เซอรวิส) 

1,230.- 

 

23 ก.ค. 55 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กรกฎาคม   2555 

องคการบริหารสวนตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

20 จัดซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือ I Phone 4S 70,680.- ตกลงราคา (รานแอล.เอ.โฟน) 

70,680.- 

(รานแอล.เอ.โฟน) 

70,680.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

26 ก.ค. 55 

21 จัดซื้ออินทผลัมโครงการละศีลอดตําบลปะแต 67,500.- ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญนครไทย 

67,500.- 

หางหุนสวนสามัญนครไทย 

67,500.- 

 

26 ก.ค. 55 

       

 

       

 

       

 

       

       

       

       

 

 


