
๑
จ้างตรวจสภาพรถน้้าอเนกประสงค์ ๑๐,๖๓๓.๖๖ ๑๐,๖๓๓.๖๖ ตกลงราคา

บ.ปตัตานีเจริญเทรดด้ิง 
จ้ากัด

บ.ปตัตานีเจริญเทรดด้ิง
 จ้ากัด

คุณสมบติัครบถ้วน ๗๓/๒๕๕๘ ลว.๓ 
มิ.ย.๕๘

๒
จ้างท้าปา้ยไวนิล โครงการต้าบลเอาชนะยาเสพติด ๘๐๐.- ๘๐๐.- ตกลงราคา

ร้านวนิัย พาณิชย์ ร้านวนิัย พาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน ๗๔/๒๕๕๘ ลว.๘ 
มิ.ย.๕๘

๓
จ้างท้าปา้ยไวนิล โครงการพธิมีอบคนจน ๓ ปา้ย ๑,๓๐๐.- ๑,๓๐๐.- ตกลงราคา

ร้านวนิัย พาณิชย์ ร้านวนิัย พาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน ๗๕/๒๕๕๘ ลว.๑๒ 
มิ.ย.๕๘

๔ จ้างประกอบอาหารวา่งพร้อมน้้าด่ืม พธิมีอบ
บา้นคนจน ๒,๕๐๐.- ๒,๕๐๐.- ตกลงราคา

น.ส.มัสนะห ์ เจะเล๊าะ น.ส.มัสนะห ์ เจะเล๊าะ คุณสมบติัครบถ้วน ๗๖/๒๕๕๘ ลว.๑๒ 
มิ.ย.๕๘

๕ จ้างประกอบอาหารมื้อเย็น โครงการ
ประเพณีละศีลอด จ้านวน ๔๐๐ คน จ้านวน
 ๗ วนั

๙๘,๐๐๐.- ๙๘,๐๐๐.- ตกลงราคา
น.ส.รอบยี๊ะ โต๊ะหลง น.ส.รอบยี๊ะ โต๊ะหลง คุณสมบติัครบถ้วน ๗๗/๒๕๕๘ ลว.๑๕ 

มิ.ย.๕๘

๖ จ้างท้าปา้ยคัทเอ้าทต้์อนรับเดือนรอมฏอน 
จ้านวน ๓ ปา้ย

๓๖,๐๐๐.- ๓๖,๐๐๐.- ตกลงราคา ร้านวลัยรัตนการพมิพ์ ร้านวลัยรัตนการพมิพ์ คุณสมบติัครบถ้วน ๗๘/๒๕๕๘ ลว.๒๕ 
มิ.ย.๕๘

๗ จ้างต่อสัญญาเวบ็ไซต์ อบต. ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ตกลงราคา บ.ไทยอินฟอร์เมชั่น ซิส
เทม จ้ากัด

บ.ไทยอินฟอร์เมชั่น ซิส
เทม จ้ากัด

คุณสมบติัครบถ้วน ๗๙/๒๕๕๘ ลว.๒๕ 
มิ.ย.๕๘

๘ จ้างท้าปา้ยไวนิล หา้มทิ้งขยะสองข้างทาง 
จ้านวน ๓ ปา้ย

๑,๕๐๐.- ๑,๕๐๐.- ตกลงราคา ร้าน ๑๓๙ โฆษณา ร้าน ๑๓๙ โฆษณา คุณสมบติัครบถ้วน ๓๐/๒๕๕๘ ลว.๓๐ 
มิ.ย.๕๘

๙ จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง ๓,๒๐๐.- ๓,๒๐๐.- ตกลงราคา บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด คุณสมบติัครบถ้วน ๖๘/๒๕๕๘ ลว. ๒ 
มิ.ย.๕๘

๑๐ จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง รถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย

๑๓,๕๐๐.- ๑๓,๕๐๐.- ตกลงราคา บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด คุณสมบติัครบถ้วน ๖๙/๒๕๕๘ ลว. ๒ 
มิ.ย.๕๘

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ในรอบเดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  อ าเภอเมืองยะลา  จงัหวัดยะลา

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้ดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป



๑๑ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน ๒ 
รายการ (ส่วนการศึกษา)

๓๗,๐๐๐.- ๓๗,๐๐๐.- ตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี จ้ากัด

บ.ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี จ้ากัด

คุณสมบติัครบถ้วน ๗๐/๒๕๕๘ ลว.๒ 
มิ.ย.๕๘

๑๒ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน ๒ 
รายการ (ส่วนการคลัง)

๒๕,๕๐๐.- ๒๕,๕๐๐.- ตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี จ้ากัด

บ.ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี จ้ากัด

คุณสมบติัครบถ้วน ๗๑/๒๕๕๘ ลว.๒ 
มิ.ย.๕๙

๑๓ จัดซ้ือธงครัวเรือนปลอดภยั จ้านวน ๒๐๐ ผืน
 "โครงการต้าบลเอาชนะยาเสพติด"

๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- ตกลงราคา ร้านอาริฟ อาร์ต ร้านอาริฟ อาร์ต คุณสมบติัครบถ้วน ๗๒/๒๕๕๘ ลว.๘ 
มิ.ย.๕๘

๑๔ จัดซ้ือของตามโครงการประเพณีละศิลอด ๙๙,๘๔๐.- ๙๙,๘๔๐.- ตกลงราคา ร้านค้าสะรี ร้านค้าสะรี คุณสมบติัครบถ้วน ๗๓/๒๕๕๘ ลว.๑๕ 
มิ.ย.๕๘

๑๕ จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (รถบรรทกุน้้า
อเนกประสงค์)

๑,๕๐๐.- ๑,๕๐๐.- ตกลงราคา บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด คุณสมบติัครบถ้วน ๗๔/๒๕๕๘ ลว.๑๙ 
มิ.ย.๕๘

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง
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ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้ดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

    (ลงชื่อ)     มะดอเลาะ   สาและ
                 (นายมะดอเลาะ  สาและ)

               นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเปาะเส้ง

(ลงชื่อ) ยาวีร๊ะ  แดงคง
(นางสาวยาวีร๊ะ  แดงคง)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ

(ลงชื่อ)  สมศรี   มุสิกศิริ
     (นางสาวสมศรี  มุสิกศิริ)

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเปาะเส้ง


