
  

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 งบอุดหนุน 
ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 โครงการตดิตัง้กล้องวงจรปิด 

CCTV  

999,000.- 999,000.-- วิธีพิเศษ 

 

ร้านเอวีเซอร์วิส 

-เสนอราคา

๑,๑๘๒,๐๐๐..-  

ร้านเอวีเซอร์วิส 

-ราคาจ้าง

๑,๑๘๒,๐๐๐..- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 1/2557 

2 โครงการปรับปรุงถนน

ยกระดับพร้อมลงหนิคลุก ณ 

ซอยขา้งโรงเรียนพงยอืไร      

หมูท่ี่ ๑  บ้านพงยอืไร   

๑,๑๘๒,๐๐๐. ๑,๑๘๒,๐๐๐.- วิธีพิเศษ 

 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด   

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

-เสนอราคา

๑,๑๘๒,๐๐๐..-  

ห้างหุน้สว่นจ ากัด      

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

-ราคาจ้าง

๑,๑๘๒,๐๐๐..-  

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 11/2557 

3 โครงการปรับปรุงถนน
ยกระดับพร้อมลงหินคลุก ณ 
สายริมแม่น้้าปัตตานี ม.4-5 
บ้านกูแบปุโรง 

1,072,000.- 1,072,000.- วิธีพิเศษ ห้างหุน้สว่นจ ากัด   

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

-เสนอราคา 

1,072,000.- 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด      

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

-ราคาจ้าง         

1,072,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 12/2557 

 

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

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

                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  

 



 

  

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 งบอุดหนุน 
ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ซอย
ตันหยง หมู่ที่  6 บ้านกะตูปะ 

561,000.- 561,000.- วิธีพิเศษ ร้านต่วนนัซมีย์ 

-เสนอราคา 

561,000.- 

ร้านต่วนนัซมีย์ 

-ราคาจ้าง         

561,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 13/2557 

 

 

 

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

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

                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

 

 

 



 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 งบจ่ายขาดเงินสะสม 
ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 โครงการต่อเติมและปรับปรุงที่
อาบน้้าละหมาด ณ มัสยิดดาสุ
สลาม หมู่ที่ 4 

176,700.- 177,500.- วิธีพิเศษ ร้านนุห์โยธากิจ 

-เสนอราคา 

176,000.- 

ร้านนุห์โยธากิจ 

-ราคาจ้าง         

176,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 13/2557 

 

 

 

 

 

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

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

                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

 

 



โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 งบอุดหนุน 
ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 โครงการปรับปรุงถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรตี(OVERLAY)  

ณ ยล.ถ 35-001 สายบ้าน

บันนังบูโย -    บ้านตาราแดะ 

หมูท่ี่ 3 บ้านตาราแดะ 

666,000-. 668,000.-- วิธีพิเศษ 

 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด 

ผลดพีาณิชย ์   

-เสนอราคา

666,000-  

ห้างหุน้สว่นจ ากัด ผลดี

พาณิชย ์

-ราคาจ้าง

666,000- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 3/2558 

2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 

50 คน (สถ.ศพด.1)ณ สนาม

กีฬาต าบลบันนังสาเรง หมู่ท่ี 

2 บ้านบันนังบูโย  ต าบล

บันนังสาเรง   

1,524,000.- 1,759,000.- วิธีพิเศษ 

 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด 

ฟีรดา 

-เสนอราคา 

1,524,000.- 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด 

    ฟีรดา 

 -ราคาจ้าง 

1,524,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 5/2558 

 

 

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

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

                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 



 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
 งบอุดหนุน 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

ฟุตซอล 1 สนาม 1 ต าบลณ 

สนามกีฬาต าบลบันนังสาเรง  

หมูท่ี่ 2   บ้านบันนังบูโย   

1,160,000.- 1,160,000.- วิธีพิเศษ 

 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด   

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

-เสนอราคา

1,160,000-  

ห้างหุน้สว่นจ ากัด      

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

-ราคาจ้าง

1,160,000- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 6/2558 

4 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก           

ณ  ซอยมัสยิดบรูไน  หมู่

ที่ 1 บ้านพงยือไร   

356,180.- 356,300.- วิธีพิเศษ 

 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด   

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

-เสนอราคา 

356,180.- 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด      

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

 -ราคาจ้าง 

356,180.- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 7/2558 

 

 

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

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

                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 



 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 งบอุดหนุน 
ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   ณ 

ซอยพงยอืไร 7 (แบเซะ)       

หมูท่ี่ 1 บ้านพงยอืไร   

710,100.- 716,400.- วิธีพิเศษ 

 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด   

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

-เสนอราคา

710,100-  

ห้างหุน้สว่นจ ากัด      

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

-ราคาจ้าง

710,100- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 8/2558 

6 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      ณ  

ซอยก าปงแง 2  (ปะเงาะโอะ๊) 

หมูท่ี่ 1 บ้านพงยอืไร   

2,871,200 2,847,000 วิธีพิเศษ 

 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด   

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

-เสนอราคา 

2,847,000.- 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด      

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา  

 -ราคาจ้าง 

2,847,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 9/2558 

 

                                                           

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

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

                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 



 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 งบจ่ายขาดเงินสะสม 
ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 โครงการตอ่เตมิถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   ณ 

ซอยตันหยง หมู่ท่ี 6        

บ้านกะตูปะ 

942,500.- 942,200.- วิธีพิเศษ ห้างหุน้สว่นจ ากัด   

มุซิกรรม วิศวกรรม

โยธา 

-เสนอราคา 

942,๐๐๐.- 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด   มุซิ

กรรม วิศวกรรมโยธา 

-ราคาจ้าง         

942,๐๐๐.- 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 1/2557 

2 โครงการบ ารุงทางสาย

หลักซ่อมสร้างผิวทาง 

Asphaltic Concrete 

2,037,000 2,042,000 วิธีพิเศษ บริษัท อาร์.เอส. ซี

วลิเอ็ลจเินยีร่ิง 

จ ากัด    

-เสนอราคา  

2,037,000 

บริษัท อาร.์เอส. ซีวิล

เอ็ลจเินยีร่ิง จ ากัด 

-ราคาจ้าง          

2,037,000     

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว และมี
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี 2/2557 
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                                                                     (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นหั้ว)                    (นายลาเต๊ะ         กามา)                          (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 



 

 


