
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........ตุลาคม....2557 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  1,940 1,940 ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วาตภัย) 400 400 ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

 

 

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

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

                                                                                 ผู้อ านวยการกองคลัง              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........พฤศจิกายน....2557 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

1 ซื้อวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) 8,354 8,354 ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

2 วัสดุส านักงาน(ส่วนการคลัง) 1,132 1,132 ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

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

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

เทรดด้ิง 1972 

บ.ปัตตานีเจริญ 

เทรดด้ิง 1972 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,250 2,250 ตกลงราคา ต่วนนัซมีย์ ต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

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

 คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

บ.ซี เจ เวิลค์ 

 คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

 

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

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

                                                                                 ผู้อ านวยการกองคลัง              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........พฤศจิกายน....2557 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

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

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

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

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

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

เจริญการยาง 

หจก.ค็อกพิท 

เจริญการยาง 

เสนอราคาเหมาะสม 

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

เจริญการยาง 

หจก.ค็อกพิท 

เจริญการยาง 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดท าป้ายอะครีลิค 360 360 ตกลงราคา ร้านฟาฮัตโฆษณา ร้านฟาฮัตโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

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

                                                                                 ผู้อ านวยการกองคลัง              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเร ง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........พฤศจิกายน....2557 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

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

เจริญการยาง 

หจก.ค็อกพิท 

เจริญการยาง 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จ้างท าป้ายไวนิล”ค่านิยม12 ประการ” 700 700 ตกลงราคา ร้านแอด.เวิร์ค ร้านแอด.เวิร์ค เสนอราคาเหมาะสม 

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

เจริญการยาง 

หจก.ค็อกพิท 

เจริญการยาง 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

 

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

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

                                                                                 ผู้อ านวยการกองคลัง              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........ธันวาคม....2557 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

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

2 ซื้อวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) 6,735 6,735 ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

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

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

5 วัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักปลัด) 11,910 11,910 ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

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

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

8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,580 4,580 ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

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

                                                                                 ผู้อ านวยการกองคลัง              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........ธันวาคม....2557 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

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

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

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

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

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

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

13 วัสดุก่อสร้าง(วาตภัย) 931 931 ตกลงราคา ร้วนต่วนนัซมีย์ ร้วนต่วนนัซมีย์ เสนอราคาเหมาะสม 

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

เทคโนโลยีจ ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยีจ ากัด 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

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

                                                                                 ผู้อ านวยการกองคลัง              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........มกราคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

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              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........มกราคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

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)............................................. 

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

                                                                                 ผู้อ านวยการกองคลัง              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........มกราคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

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.สะเตงปิโตรเลียม 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              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........มกราคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

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 การช่างจักรกล

การเกษตร 

หจก.ช การช่างจักรกล

การเกษตร 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

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

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

                                                                                 ผู้อ านวยการกองคลัง              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........กุมภาพันธ์....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

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

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

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

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

5 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3,400 3,400 ตกลงราคา ร้านวิเชียรแอร์ ร้านวิเชียรแอร์ เสนอราคาเหมาะสม 

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

7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 80-6104 1,000 1,000 ตกลงราคา นัสรุดดีนการยาง นัสรุดดีนการยาง เสนอราคาเหมาะสม 
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                                                                                 ผู้อ านวยการกองคลัง              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........กุมภาพันธ์....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 3,392 3,392 ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา เสนอราคาเหมาะสม 

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

แอนด์ซัพพลาย 

หสม.วอเตอร์ซิสเต็ม

แอนด์ซัพพลาย 

เสนอราคาเหมาะสม 

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

แอนด์ซัพพลาย 

หสม.วอเตอร์ซิสเต็ม

แอนด์ซัพพลาย 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 25,466 25,466 ตกลงราคา ยะลาเทรดด้ิง ยะลาเทรดด้ิง เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมแกนน า 2,240 2,240 ตกลงราคา ร้านริสกีการค้า ร้านริสกีการค้า เสนอราคาเหมาะสม 

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

14 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 525.37 525.37 ตกลงราคา ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง เสนอราคาเหมาะสม 
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                                                                                 ผู้อ านวยการกองคลัง              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........กุมภาพันธ์....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

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

ปิโตรเลียม 

 หจก.สะเตงปิโตรเลียม เสนอราคาเหมาะสม 

16 จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรม อปพร. 

17,850 17,850 ตกลงราคา นางบีย๊ะ  ล๊เต๊ะ นางบีย๊ะ  ล๊เต๊ะ เสนอราคาเหมาะสม 

17 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและ

สัมมนาเพิ่มศักยภาพแกนน าฯ 

1,050 1,050 ตกลงราคา ร้านแอด.เวิร์ค ร้านแอด.เวิร์ค เสนอราคาเหมาะสม 

 

 

                                                                    (ลงชื่อ)........................................             (ลงชื่อ)............ .............................           (ลงชื่อ)............................................. 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........มีนาคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

1 จ้างเหมารถทัวร์โครงการเปิดโลกทัศน์ฯ 32,000 - ตกลงราคา วรรณิสา-ดีทัวร์ วรรณิสา-ดีทัวร์  

2 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 22,050 - ตกลงราคา กรีนเน็ตก๊อปป้ีเซอร์วิส กรีนเน็ตก๊อปป้ีเซอร์วิส  

3 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการ อบต.พบปะ

ประชาชน 

1,050 - ตกลงราคา ร้านแอด.เวิร์ค ร้านแอด.เวิร์ค  

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดเวที

ประชาคม 

1,030 - ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา  

5 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการ 

อบต.พบประชาชน 

12,250 - ตกลงราคา ร้านอาลีฟ ร้านอาลีฟ  

6 จ้างซ่อมรถยนต์ บต.649 35,250 - ตกลงราคา ร้านเจริญการยาง ร้านเจริญการยาง  
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........มีนาคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

7. จ้างซ่อมรถยนต์ 80-6104 5,532.97 - ตกลงราคา ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง

(1992)จ ากัด 

ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง

(1992)จ ากัด 

 

8 ซื้อวัสดุส านักงาน 3,734 - ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา  

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,360 - ตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยี จ ากัด 

บ.ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยี จ ากัด 

 

10 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนก.พ 2,240 - ตกลงราคา รามารวมสาส์น รามารวมสาส์น  

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 29,352 - ตกลงราคา หสม.แสงรุ่งเรืองการ

ไฟฟ้า 

หสม.แสงรุ่งเรืองการ

ไฟฟ้า 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........มีนาคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

12 ซื้อวัสดุส านักงาน 1,700 - ตกลงราคา บ.ยะลาหยู่ง้วนล้ง บ.ยะลาหยู่ง้วนล้ง  

13 ซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ 5,250 - ตกลงราคา ร้านศิริวรรณ ร้านศิริวรรณ  

14 ซื้อเสื้อกีฬา 12,040 - ตกลงราคา ร้านนันสปอร์ต ร้านนันสปอร์ต  

15 ซื้อวัสดุส านักงาน 4,672 - ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา  

16 ซื้อวัสดุส านักงาน 4,665 - ตกลงราคา หจก.เก่งยะลา หจก.เก่งยะลา  

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,900 - ตกลงราคา บ.ทักษิณอินโฟเทค บ.ทักษิณอินโฟเทค  

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,850 - ตกลงราคา บ.ทักษิณอินโฟเทค บ.ทักษิณอินโฟเทค  

19 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการด าเนินงานของ 

ศพด.อบต. 

3,300 - ตกลงราคา ร้านแอด.เวิร์ค ร้านแอด.เวิร์ค  
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในรอบเดือน ........มีนาคม....2558 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

ที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 

20 จ้างจัดเวทีและซุ้มโครงการส่งเสริมการ

ด าเนินงานของ ศพด. 

8,700 - ตกลงราคา นางล าดวน  จินากุล นางล าดวน  จินากุล  

21 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

อาหารกลางวันโครงการส่งเสริมการ

ด าเนินงานของ ศพด. 

12,000 - ตกลงราคา น.ส.มีด๊ะ  กาเดย์ น.ส.มีด๊ะ  กาเดย์  

22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,045 - ตกลงราคา ร้านต่วนนัซมีย์ ร้านต่วนนัซมีย์  
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