
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........มกราคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ส่วนการศึกษา) 10,230 10,230 ตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 ซื้ออาหารสด/แห้ง 21,660 21,660 ตกลงราคา  นางสาวมีซ๊ะ  สะอิ  นางสาวมีซ๊ะ  สะอิ เสนอราคาเหมาะสม 

3 ซื้อขนมโครงการวันเด็ก 9,860 9,860 ตกลงราคา ร้านริสกีการค้า ร้านริสกีการค้า เสนอราคาเหมาะสม 

4 ซื้อของขวัญโครงการวันเด็ก 45,940 45,940 ตกลงราคา ร้านริสกีการค้า ร้านริสกีการค้า เสนอราคาเหมาะสม 

5 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการวันเด็ก 4,200 4,200 ตกลงราคา ร้านแอด.เวิร์ค ร้านแอด.เวิร์ค เสนอราคาเหมาะสม 

6 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมกีรออาตี 1,050 1,050 ตกลงราคา ร้านแอด.เวิร์ค ร้านแอด.เวิร์ค เสนอราคาเหมาะสม 

7 จ้างประกอบอาหารประชุมสภา 1,125 1,125 ตกลงราคา น.ส.กามารียะห์ ลายี น.ส.กามารียะห์ ลายี เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

 

                                                                      (ลงชื่อ)...............  ..........................        (ลงชื่อ)....  ...........  ..............................           (ลงชื่อ)....  .......  .................................. 

                                                                                  (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นหั้ว)                           (นายลาเต๊ะ  กามา)                                 (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

                                                                                       ผู้อ านวยการกองคลัง                            ปลัดอบต.บันนังสาเรง                                   นายกอบต.บันนังสาเรง 
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ที่จัดซื้อหรือจ้าง 
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8 จ้างประกอบอาหารโครงการเด็ก 

สุขภาพด(ีงวดที่ 1) 

47,760 47,760 วิธีพิเศษ น.ส.กามารียะห์ ลายี น.ส.กามารียะห์ ลายี เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดซื้อข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20,000 20,000 ตกลงราคา นางบีย๊ะ  ลาเต๊ะ นางบีย๊ะ  ลาเต๊ะ เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดซื้อถุงยังชีพ 399,075 399,075 วิธีพิเศษ น.ส.กามารียะห์ ลายี น.ส.กามารียะห์ ลายี เสนอราคาเหมาะสม 

11 จ้างประกอบอาหารโครงการอบรม

จริยธรรมภาคฦดูร้อน 

54,900 54,900 ตกลงราคา นางบีย๊ะ  ลาเต๊ะ นางบีย๊ะ  ลาเต๊ะ เสนอราคาเหมาะสม 

12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 24,285 24,285 ตกลงราคา หสม.แสงรุ่งเรืองการ

ไฟฟ้า 

หสม.แสงรุ่งเรืองการ

ไฟฟ้า 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จ้างท าป้ายไวนิล 750 750 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

 

                                                                      (ลงชื่อ)...............  ..........................        (ลงชื่อ)....  ...........  ..............................           (ลงชื่อ)....  .......  .................................. 
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14 จ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์สร้างจิตส านึก

ประชาชนในการทิ้งขยะ 

2,160 2,160 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 588 588 ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดซื้อวัสดุประปา 680 680 ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 19,649.80 19,649.80 ตกลงราคา หจก.สะเตง

ปิโตรเลียม 

หจก.สะเตงปิโตรเลียม เสนอราคาเหมาะสม 

18 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

โครงการอบรมการจัดการศพ 

4,000 4,000 ตกลงราคา นางสาวบีย๊ะ  ลาเต๊ะ นางสาวบีย๊ะ  ลาเต๊ะ เสนอราคาเหมาะสม 

19 ป้ายไวนิลโครงการอบรมการจัดการศพ 1,050 1,050 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

20 ป้ายไวนิลช าระภาษีประจ าปี 2558 1,500 1,500 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

                                                                     (ลงชื่อ)...............  ..........................        (ลงชื่อ)....  ...........  ..............................           (ลงชื่อ)....  .......  .................................. 

                                                                                  (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นหั้ว)                           (นายลาเต๊ะ  กามา)                                 (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

                                                                                       ผู้อ านวยการกองคลัง                            ปลัดอบต.บันนังสาเรง                                   นายกอบต.บันนังสาเรง 
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21 จ้างประกอบอาหารเด็กสุขภาพด(ีงวด2) 41,790 41,790 วิธีพิเศษ น.ส.กามารีย๊ะ  ลายี น.ส.กามารีย๊ะ  ลายี เสนอราคาเหมาะสม 

22 ซื้อวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) 10,082 10,082 ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

23 ซื้อวัสดุส านักงาน(ส่วนการศึกษา) 1,267 1,267 ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

24 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจ านวน 3 คัน 

โครงการอบรมฝึกอาชีพและทัศนศึกษาฯ 

135,000 135,000 วิธีพิเศษ โมเดิร์นการท่องเที่ยว 

2010 จ ากัด 

โมเดิร์นการท่องเที่ยว 

2010 จ ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

25 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 29,900 29,900 ตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

26 จัดซื้อเครื่องตบดิน 19,000 19,000 ตกลงราคา หจก.ช การช่าง

จักรกลการเกษตร 

หจก.ช การช่างจักรกล

การเกษตร 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

                                                                      (ลงชื่อ)...............  ..........................        (ลงชื่อ)....  ...........  ..............................           (ลงชื่อ)....  .......  .................................. 

                                                                                  (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นหั้ว)                           (นายลาเต๊ะ  กามา)                                 (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

                                                                                       ผู้อ านวยการกองคลัง                            ปลัดอบต.บันนังสาเรง                                   นายกอบต.บันนังสาเรง 



 

 


