
                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........ตุลาคม....2558 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซือ้หรอืจา้ง 

ราคากลาง วิธีการจัดซือ้ 

จัดจา้ง 

ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

1 ซือ้วัสดุก่อสรา้ง  1,940 1,940 ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์ เสนอราคา

เหมาะสม 

2 ซือ้วัสดุก่อสรา้ง(วาตภัย) 400 400 ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์ เสนอราคา

เหมาะสม 

 

 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........พฤศจกิายน....2558 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

1 ซื้อวัสดุส านักงาน(ส านกัปลัด) 8,354 8,354 ตกลงราคา หจก.เกง่ยะลา หจก.เกง่ยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

2 วัสดสุ านักงาน(ส่วนการคลัง) 1,132 1,132 ตกลงราคา หจก.เกง่ยะลา หจก.เกง่ยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

3 วัสดุส านักงาน(ส่วนการศึกษา) 3,482 3,482 ตกลงราคา หจก.เกง่ยะลา หจก.เกง่ยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

4 จ้างซ่อมรถส่วนกลาง บต 649 ยะลา 3,270.99 3,270.99 ตกลงราคา บ.ปัตตานีเจรญิ 

เทรดดิ้ง 1972 

บ.ปัตตานีเจรญิ 

เทรดดิ้ง 1972 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,250 2,250 ตกลงราคา ตว่นนัซมีย์ ตว่นนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

6 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. 10,000 10,000 ตกลงราคา บ.ซี เจ เวิลค ์

 คอมมิวนเิคชั่น จ ากัด 

บ.ซี เจ เวิลค ์

 คอมมิวนเิคชั่น จ ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........พฤศจกิายน....2558 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

7 ซื้อวัสดุคอม(ส านักปลัด) 10,730 10,730 ตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 ซื้อวัสดุคอม(ส่วนการคลัง) 9,570 9,570 ตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

9 ซื้อกระบอกฉีดน้ ารถดับเพลงิ 7,500 7,500 ตกลงราคา หจก.ค็อกพิท 

เจรญิการยาง 

หจก.ค็อกพิท 

เจรญิการยาง 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 ซื้อยางนอก 2,400 2,400 ตกลงราคา หจก.ค็อกพิท 

เจรญิการยาง 

หจก.ค็อกพิท 

เจรญิการยาง 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดท าป้ายอะครลีิค 360 360 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........พฤศจกิายน....2558 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซือ้หรอื

จา้ง 

ราคากลาง วิธีการจัดซือ้ 

จัดจา้ง 

ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

12 จา้งซ่อมรถยนต์ 80-5226 ยะลา 11,200 11,200 ตกลงราคา หจก.ค็อกพิท 

เจริญการยาง 

หจก.ค็อกพิท 

เจริญการยาง 

เสนอราคา

เหมาะสม 

13 จา้งท าป้ายไวนิล”ค่านิยม12 

ประการ” 

700 700 ตกลงราคา ร้านแอด.เวิร์ค ร้านแอด.เวิร์ค เสนอราคา

เหมาะสม 

14 ซือ้วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,830 40,830 ตกลงราคา หจก.ค็อกพิท 

เจริญการยาง 

หจก.ค็อกพิท 

เจริญการยาง 

เสนอราคา

เหมาะสม 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........ธันวาคม....2558 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

1 จ้างประกอบอาหารโครงการวันพ่อ 7,500 7,500 ตกลงราคา นางบีย๊ะ  ลาเตะ๊ นางบีย๊ะ  ลาเตะ๊ เสนอราคาเหมาะสม 

2 ซื้อวัสดุส านักงาน(ส านกัปลัด) 6,735 6,735 ตกลงราคา หจก.เกง่ยะลา หจก.เกง่ยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

3 ซื้อวัสดุส านักงาน(ส่วนการคลัง) 7,041 7,041 ตกลงราคา หจก.เกง่ยะลา หจก.เกง่ยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

4 ซื้อวัสดุส านักงาน(ส่วนการศึกษา) 6,415 6,415 ตกลงราคา หจก.เกง่ยะลา หจก.เกง่ยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

5 วัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักปลดั) 11,910 11,910 ตกลงราคา หจก.เกง่ยะลา หจก.เกง่ยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

6 วัสดุงานบ้านงานครัว(ส่วนการคลัง) 7,612 7,612 ตกลงราคา หจก.เกง่ยะลา หจก.เกง่ยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

7 จ้างเหมารถตู้โครงการเรารักพอ่ 16,000  16,000 ตกลงราคา น.ส นิสรีน  ยะเอะ น.ส นิสรีน  ยะเอะ เสนอราคาเหมาะสม 

8 ซือ้วัสดุก่อสร้าง 4,580 4,580 ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........ธันวาคม....2558 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 25,365 25,365 ตกลงราคา หจก.สะเตงปิโตรเลี่ยม หจก.สะเตงปิโตรเลี่ยม เสนอราคาเหมาะสม 

10  ซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์(ส่วนคลัง) 6,490 6,490 ตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 ซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์(ส่วนโยธา) 15,530 15,530 ตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จ้างท าป้ายไวนลิ 18,928 18,928 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

13 วัสดุก่อสร้าง(วาตภัย) 931 931 ตกลงราคา ร้วนต่วนนัซมีย์ ร้วนต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

14 วัสดุคอมพวิเตอร์(ส านักปลัด) 6,080 6,080 ตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........มกราคม....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

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

เทคโนโลยจี ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 ซื้ออาหารสด/แห้ง 21,660 21,660 ตกลงราคา  นางสาวมซีะ๊  สะอ ิ  นางสาวมซีะ๊  สะอ ิ เสนอราคาเหมาะสม 

3 ซื้อขนมโครงการวันเด็ก 9,860 9,860 ตกลงราคา ร้านริสกกีารค้า ร้านริสกกีารค้า เสนอราคาเหมาะสม 

4 ซื้อของขวัญโครงการวันเด็ก 45,940 45,940 ตกลงราคา ร้านริสกกีารค้า ร้านริสกกีารค้า เสนอราคาเหมาะสม 

5 จ้างท าป้ายไวนลิโครงการวันเด็ก 4,200 4,200 ตกลงราคา ร้านแอด.เวร์ิค ร้านแอด.เวร์ิค เสนอราคาเหมาะสม 

6 จ้างท าป้ายไวนลิโครงการอบรมกีรออาตี 1,050 1,050 ตกลงราคา ร้านแอด.เวร์ิค ร้านแอด.เวร์ิค เสนอราคาเหมาะสม 

7 จ้างประกอบอาหารประชุมสภา 1,125 1,125 ตกลงราคา น.ส.กามารยีะห ์ลาย ี น.ส.กามารยีะห ์ลาย ี เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........มกราคม....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

8 จ้างประกอบอาหารโครงการเด็ก 

สุขภาพดี(งวดท่ี 1) 

47,760 47,760 วธีิพิเศษ น.ส.กามารยีะห ์ลาย ี น.ส.กามารยีะห ์ลาย ี เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดซือ้ขา้วกล่องช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 20,000 20,000 ตกลงราคา นางบีย๊ะ  ลาเตะ๊ นางบีย๊ะ  ลาเตะ๊ เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดซือ้ถุงยังชีพ 399,075 399,075 วธีิพิเศษ น.ส.กามารยีะห ์ลาย ี น.ส.กามารยีะห ์ลาย ี เสนอราคาเหมาะสม 

11 จ้างประกอบอาหารโครงการอบรม

จรยิธรรมภาคฦดูร้อน 

54,900 54,900 ตกลงราคา นางบีย๊ะ  ลาเตะ๊ นางบีย๊ะ  ลาเตะ๊ เสนอราคาเหมาะสม 

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

ไฟฟา้ 

หสม.แสงรุ่งเรืองการ

ไฟฟา้ 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จ้างท าป้ายไวนลิ 750 750 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........มกราคม....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

14 จ้างท าป้ายไวนลิรณรงค์สร้างจติส านกึ

ประชาชนในการท้ิงขยะ 

2,160 2,160 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 588 588 ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดซือ้วัสดุประปา 680 680 ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดซือ้น้ ามันเชื้อเพลงิ 19,649.80 19,649.80 ตกลงราคา หจก.สะเตงปิโตรเลียม หจก.สะเตงปิโตรเลียม เสนอราคาเหมาะสม 

18 จ้างประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม

โครงการอบรมการจัดการศพ 

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

19 ป้ายไวนลิโครงการอบรมการจดัการศพ 1,050 1,050 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

20 ป้ายไวนลิช าระภาษีประจ าป ี2558 1,500 1,500 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........มกราคม....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตผุลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

21 จ้างประกอบอาหารเด็กสุขภาพดี(งวด2) 41,790 41,790 วธีิพิเศษ น.ส.กามารยีะ๊  ลาย ี น.ส.กามารยีะ๊  ลาย ี เสนอราคาเหมาะสม 

22 ซื้อวัสดุส านักงาน(ส านกัปลัด) 10,082 10,082 ตกลงราคา หจก.เกง่ยะลา หจก.เกง่ยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

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

24 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจ านวน 3 คัน 

โครงการอบรมฝึกอาชพีและทัศนศึกษาฯ 

135,000 135,000 วธีิพิเศษ โมเดิร์นการท่องเท่ียว 

2010 จ ากดั 

โมเดิร์นการท่องเท่ียว 

2010 จ ากดั 

เสนอราคาเหมาะสม 

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

เทคโนโลยจี ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยจี ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

26 จัดซือ้เครื่องตบดิน 19,000 19,000 ตกลงราคา หจก.ช การชา่งจกัรกล

การเกษตร 

หจก.ช การชา่งจกัรกล

การเกษตร 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........กุมภาพันธ์....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

1 ซื้อหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน พ.ย 2,400 2,400 ตกลงราคา รามารวมสาส์น รามารวมสาส์น เสนอราคาเหมาะสม 

2 ซื้อหนงัสอืพิมพป์ระจ าเดือน ธ.ค 2,480 2,480 ตกลงราคา รามารวมสาส์น รามารวมสาส์น เสนอราคาเหมาะสม 

3 ซื้อหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน ม.ค 2,480 2,480 ตกลงราคา รามารวมสาส์น รามารวมสาส์น เสนอราคาเหมาะสม 

4 จ้างท าตรายาง(ส านักปลัด) 720 720 ตกลงราคา หจก.ยะลาการพิมพ ์ หจก.ยะลาการพิมพ ์ เสนอราคาเหมาะสม 

5 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3,400 3,400 ตกลงราคา ร้านวิเชยีรแอร์ ร้านวิเชยีรแอร์ เสนอราคาเหมาะสม 

6 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 37,800 37,800 ตกลงราคา น.ส มีดะ๊  กาเดย์ น.ส มีดะ๊  กาเดย์ เสนอราคาเหมาะสม 

7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 80-6104 1,000 1,000 ตกลงราคา นัสรุดดนีการยาง นัสรุดดนีการยาง เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........กุมภาพันธ์....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

8 จัดซือ้วัสดุส านักงาน 3,392 3,392 ตกลงราคา หจก.เกง่ยะลา หจก.เกง่ยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดซือ้วัสดุอุปกรณฝีึกอบรม อปพร. 3,950 3,950 ตกลงราคา หสม.วอเตอร์ซิสเต็ม

แอนด์ซัพพลาย 

หสม.วอเตอร์ซิสเต็มแอนด์

ซัพพลาย 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จ้างท าป้ายไวนลิ 1,050 1,050 ตกลงราคา หสม.วอเตอร์ซิสเต็ม

แอนด์ซัพพลาย 

หสม.วอเตอร์ซิสเต็มแอนด์

ซัพพลาย 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมูบ้่าน ม.2 25,466 25,466 ตกลงราคา ยะลาเทรดดิ้ง ยะลาเทรดดิ้ง เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดซือ้วัสดุอุปกรณโ์ครงการอบรมแกนน า 2,240 2,240 ตกลงราคา ร้านริสกกีารค้า ร้านริสกกีารค้า เสนอราคาเหมาะสม 

13 จ้างท าป้ายเปิดโลกทัศนเ์ด็ก ศพด. 1,050 1,050 ตกลงราคา ร้านฟาฮัดโฆษณา ร้านฟาฮัดโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

14 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 525.37 525.37 ตกลงราคา ปัตตานีเจรญิเทรดดิ้ง ปัตตานีเจรญิเทรดดิ้ง เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........กุมภาพันธ์....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซือ้หรอื

จา้ง 

ราคากลาง วิธีการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

15 จัดซื้อน้ ามันเชือ้เพลิง  14,730 14,730 ตกลงราคา  หจก.สะเตง

ปิโตรเลียม 

 หจก.สะเตง

ปิโตรเลียม 

เสนอราคา

เหมาะสม 

16 จา้งประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม โครงการฝกึอบรม อป

พร. 

17,850 17,850 ตกลงราคา นางบีย๊ะ  ล๊เต๊ะ นางบีย๊ะ  ล๊เต๊ะ เสนอราคา

เหมาะสม 

17 จา้งท าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและ

สัมมนาเพิ่มศักยภาพแกนน าฯ 

1,050 1,050 ตกลงราคา ร้านแอด.เวิร์ค ร้านแอด.เวิร์ค เสนอราคา

เหมาะสม 

 

 

 

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

         (นางสาวซาปูเราะ   ยูโซะ)                       (นางเสาวลักษณ์    ซุ่นห้ัว)                      (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                     (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)   

              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........พฤษภาคม....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ท่ีจัดซือ้หรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

(โดยสังเขป) 

1 จ้างท าป้ายไวนลิโครงการอบรมทัศนศกึษาดู

งาน 

630  ตกลงราคา ร้านแอด.เวร์ิค ร้านแอด.เวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาตาม

ราคาท่ีก าหนด 

2 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง

และเครื่องดื่มโครงการทัศนศกึษาดูงาน 

4,590  ตกลงราคา นางบีย๊ะ  ลาเตะ๊ นางบีย๊ะ  ลาเตะ๊ เป็นผู้เสนอราคาตาม

ราคาท่ีก าหนด 

3 จ้างประกองอาหารกลางวันพร้อมอาหารวา่ง

และเครื่องดื่มโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

อสม. 

14,850  ตกลงราคา น.ส.มีดะ๊  กาเดย ์ น.ส.มีดะ๊  กาเดย์ เป็นผู้เสนอราคาตาม

ราคาท่ีก าหนด 

4. จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพ อสม. 

32,000  ตกลงราคา นบิงทัวร์ นบิงทัวร์ เป็นผู้เสนอราคาตาม

ราคาท่ีก าหนด 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........พฤษภาคม....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซือ้หรอื

จา้ง 

ราคากลาง วิธีการจัดซือ้ 

จัดจา้ง 

ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

5 จา้งเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการ

อบรมทัศนศกึษาดูงาน 

64,000 - ตกลงราคา นิบงทัวร์ นิบงทัวร์ เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

6 ซือ้วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 

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

ตามราคาที่ก าหนด 

7 ซือ้ของที่ระลึกโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ อสม. 

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

ตามราคาที่ก าหนด 

8 จา้งท าป้าบไวนิลโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ อสม. 

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

ตามราคาที่ก าหนด 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........พฤษภาคม....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซือ้หรอื

จา้ง 

ราคากลาง วิธีการจัดซือ้ 

จัดจา้ง 

ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

9 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,770 - ตกลงราคา บ.แอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.แอดวานซ์เทคโนโลยี

จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

10 จา้งท าป้ายโครงการครอบครับอบอุ่น 1,050 - ตกลงราคา ร้านแอดเวิร์ค ร้านแอดเวิร์ค เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

11 ซือ้วัสดุอุปกรณ์โครงการครอบครัว

อบอุ่น 

2,915 - ตกลงราคา ร้านรสิกี การค้า ร้านรสิกี การค้า เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

12 จา้งเหมารถทัวร์โครงการครอบครัว

อบอุ่น 

48,000 - ตกลงราคา บ.เซาท์สยาม ไอ.

เอ็ม.ที คอร์ปอเรช่ัน 

บ.เซาท์สยาม ไอ.

เอ็ม.ที คอร์ปอเรช่ัน 

เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........พฤษภาคม....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซือ้หรอื

จา้ง 

ราคากลาง วิธีการจัดซือ้ 

จัดจา้ง 

ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

13 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด 11,260 - ตกลงราคา บ.แอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.แอดวานซ์เทคโนโลยี

จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

14 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 7,350 - ตกลงราคา บ.แอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.แอดวานซ์เทคโนโลยี

จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

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

ตามราคาที่ก าหนด 

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

ตามราคาที่ก าหนด 
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              เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                             ปลัดอบต.บันนังสาเรง                          นายกอบต.บันนังสาเรง 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 

ในรอบเดือน ........พฤษภาคม....2559 

หนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซือ้หรอื

จา้ง 

ราคากลาง วิธีการจัดซือ้ 

จัดจา้ง 

ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

17 ซือ้น้ ามันเชื้อเพลิง 24,960 - ตกลงราคา หจก.สะเตง

ปิโตรเลียม 

หจก.สะเตงปิโตรเลียม เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 

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

ตามราคาที่ก าหนด 

19 ซือ้หนังสือพมิพ์ 2,400 - ตกลงราคา รามารวมศาส์น รามารวมศาส์น เป็นผู้เสนอราคา

ตามราคาที่ก าหนด 
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