
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........พฤษภาคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

1 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมทัศน

ศึกษาดูงาน 

630  ตกลงราคา ร้านแอด.เวิร์ค ร้านแอด.เวิร์ค เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

2 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหาร

ว่างและเครื่องดื่มโครงการทัศนศึกษาดู

งาน 

4,590  ตกลงราคา นางบีย๊ะ  ลาเต๊ะ นางบีย๊ะ  ลาเต๊ะ เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

3 จ้างประกองอาหารกลางวันพร้อมอาหาร

ว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ อสม. 

14,850  ตกลงราคา น.ส.มีด๊ะ  กาเดย์ น.ส.มีด๊ะ  กาเดย์ เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

4. จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 

32,000  ตกลงราคา นิบงทัวร์ นิบงทัวร์ เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

 

 

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

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

                                                                                ผู้อ านวยการกองคลัง             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........พฤษภาคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

5 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการ

อบรมทัศนศึกษาดูงาน 

64,000 - ตกลงราคา นิบงทัวร์ นิบงทัวร์ เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 

3,300 - ตกลงราคา เอส เอส ซัพพลาย เอส เอส ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

7 ซื้อของที่ระลึกโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ อสม. 

1,500 - ตกลงราคา เอส เอส ซัพพลาย เอส เอส ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

8 จ้างท าป้าบไวนิลโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ อสม. 

1,050 - ตกลงราคา ร้านแอด.เวิร์ค ร้านแอด.เวิร์ค เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

 

 

 

 

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

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,770 - ตกลงราคา บ.แอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.แอดวานซ์เทคโนโลยี

จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

10 จ้างท าป้ายโครงการครอบครับอบอุ่น 1,050 - ตกลงราคา ร้านแอดเวิร์ค ร้านแอดเวิร์ค เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการครอบครัวอบอุ่น 2,915 - ตกลงราคา ร้านริสกี การค้า ร้านริสกี การค้า เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

12 จ้างเหมารถทัวร์โครงการครอบครัวอบอุ่น 48,000 - ตกลงราคา บ.เซาท์สยาม ไอ.

เอ็ม.ที คอร์ปอเรชั่น 

บ.เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที 

คอร์ปอเรชั่น 

เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

 

 

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

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด 11,260 - ตกลงราคา บ.แอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.แอดวานซ์เทคโนโลยี

จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 7,350 - ตกลงราคา บ.แอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.แอดวานซ์เทคโนโลยี

จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

15 ซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 5,920 - ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

16 ซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 3,790 - ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

 

 

                                                                  (ลงชื่อ)........................................           (ลงชื่อ).........................................              (ลงชื่อ)............ ................................. 
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17 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 24,960 - ตกลงราคา หจก.สะเตงปิโตรเลียม หจก.สะเตงปิโตรเลียม เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

18 จ้างท าตรายาง 920 - ตกลงราคา หจก.ยะลาการพิมพ์ หจก.ยะลาการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

19 ซื้อหนังสือพิมพ์ 2,400 - ตกลงราคา รามารวมศาส์น รามารวมศาส์น เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

 

 

 

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

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

                                                                                ผู้อ านวยการกองคลัง             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 


