
 

 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  

สิงหาคม   2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับท่ี รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สวนโยธา 1,800.-  บาท 

2 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตืทะเบียน  บจ-3802  ยะลา 6,527.-  บาท 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 9,000.-  บาท 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 635.-  บาท 

5 จัดซื้อนํ้ามัน  เดือน  สิงหาคม   37,040.- บาท 

6 จัดจางทําแผนท่ีแนบทายประกาศของกระทรวงมหาดไทย 15,000.-  บาท 

7 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676 ยะลา 1,720.-  บาท 

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สวนการคลัง 3,356.-  บาท 

9 จัดซื้อคอมพิวเตอร  สวนการคลัง 53,400.-  บาท 

10 จัดซื้อชุดฌาปนกิจศพชาย-หญิง 93,100.-  บาท 

11 จัดจางคาเว็บไซด 10,000.-  บาท 

12 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.ตําบลปะแต 95,959.-  บาท 

13 จัดซื้อคัลเลอรบล็อก  สํานักปลัด 3,700.-  บาท 

14 จัดซื้อโตะ-เกาอ้ี  ศพด.ตําบลปะแต 38,250.-  บาท 

15 จัดซื้อเครื่องทําเฟอรนิเจอร   87,500.-  บาท 

16 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7  โรง  ชนิดกลอง 380,994.65.-  บาท 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    กันยายน    2555 

 

 

                              (ลงชื่อ)          

             (นายบุญชัย  ดีเลิศไพบูลย) 

                       ปลัดเทศบาลตําบลปะแต 

                                                                     ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลปะแต 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   สิงหาคม  2555 

องคการบริหารสวนตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สวนโยธา 1,800.- ตกลงราคา (หจก.มัสรคอมพ) 

1,800.- 

(หจก.มัสรคอมพ) 

1,800.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 ส.ค. 55 

2 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตืทะเบียน  บจ-3802  

ยะลา 

6,527.- ตกลงราคา (อูภิรมยการชาง) 

6,527.- 

(อูภิรมยการชาง) 

6,527.- 

 

1 ส.ค. 55 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 9,000.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

9,000.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

9,000.- 

 

1 ส.ค. 55 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 635.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

635.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

635.- 

 

1 ส.ค. 55 

5 จัดซื้อนํ้ามัน  เดือน  สิงหาคม 37,040.- ตกลงราคา (รานบัซรียบริการ) 

37,040.- 

(รานบัซรียบริการ) 

37,040.- 

 

1 ส.ค. 55 

6 จัดจางทําแผนท่ีแนบทายประกาศของ

กระทรวงมหาดไทย 

15,000.- ตกลงราคา (นายสสิกร  ยีเส็น) 

15,000.- 

(นายสสิกร  ยีเส็น) 

15,000.- 

 

14 ส.ค. 55 

7 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676 ยะลา 1,720.- ตกลงราคา (รานซี  เซอรวิส) 

1,720.- 

(รานซี  เซอรวิส) 

1,720.- 

 

14 ส.ค. 55 

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สวนการคลัง 3,356.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

3,356.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

3,356.- 

 

14 ส.ค. 55 

9 จัดซื้อคอมพิวเตอร  สวนการคลัง 53,400.- ตกลงราคา (หจก.มัสรคอมพ) 

53,400.- 

(หจก.มัสรคอมพ) 

53,400.- 

 

14 ส.ค. 55 

10 จัดซื้อชุดฌาปนกิจศพชาย-หญิง 93,100.- ตกลงราคา (รานอามาณี) 

93,100.- 

(รานอามาณี) 

93,100.- 

 

14 ส.ค. 55 

 



-2- 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   สิงหาคม   2555 

องคการบริหารสวนตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

วิธีจัดซ้ือจัด

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

11 จัดจางคาเว็บไซด 10,000.- ตกลงราคา (บ. ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด) 

10,000.- 

(บ. ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด) 

10,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

16 ส.ค. 55 

12 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.ตําบลปะแต 95,959.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

95,959.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

95,959.- 

 

17 ส.ค. 55 

13 จัดซื้อคัลเลอรบล็อก  สํานักปลัด 3,700.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

3,700.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

3,700.- 

 

17 ส.ค. 55 

14 จัดซื้อโตะ-เกาอ้ี  ศพด.ตําบลปะแต 38,250.- ตกลงราคา (รานทาดะ  ซัพพลาย) 

38,250.- 

(รานทาดะ  ซัพพลาย) 

38,250.- 

 

17 ส.ค. 55 

15 จัดซื้อเครื่องทําเฟอรนิเจอร   87,500.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

87,500.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

87,500.- 

 

17 ส.ค. 55 

16 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7  โรง  ชนิดกลอง 380,994.65.- กรณีพิเศษ ( บริษัท ตอยยีบัน  ฟูดส จํากัด) 

380,994.65.- 

( บริษัท ตอยยีบัน  ฟูดส จํากัด) 

380,994.65.- 

 

24 ส.ค. 55 

       

       

       

 

 


