
ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคา

1
จ้างเหมาพนักงาน ต าแหน่งผู้ช่วยจพง.สาะรณ
สุขและส่ิงแวดล้อม

๔๐,๓๒๐.- น.ส.มาดีฮะ  สาและ ๔๐,๓๒๐.- น.ส.มาดีฮะ  สาและ ๔๐,๓๒๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

2 จ้างซ่อมแอร์  (ส านักปลัด) ๔,๒๐๐.- ร้านบ้านเนียงเคร่ืองเย็น ๔,๒๐๐.- ร้านบ้านเนียงเคร่ืองเย็น ๔,๒๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

3
จ้างท าป้ายโฟม "โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวัยรอบด้าน กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
๒๕๕๗" 700.00

ร้านเขียวอาร์ต
700.00

ร้านเขียวอาร์ต
700.00

คุณสมบัติครบถ้วน

4
จ้างท าไอศกรีม "โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวัยรอบด้าน กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
๒๕๕๗"

๑,๕๐๐.- นายพล  เลขเกษม ๑,๕๐๐.- นายพล  เลขเกษม ๑,๕๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

5
จ้างท าป้ายผ้า "โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง
สร้างสายใยในครอบครัว"

๕๐๐.- ร้านเขียวอาร์ต ๕๐๐.- ร้านเขียวอาร์ต ๕๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

6
จ้างประกอบอาหารกลางวันและน้ าด่ืมและ
อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม "โครงการหนูน้อยใน
โลกกว้าง"

๔,๕๐๐.- น.ส.รอซีด๊ะ  ดอเล๊าะ ๔,๕๐๐.- น.ส.รอซีด๊ะ  ดอเล๊าะ ๔,๕๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

7
จ้างเหมารถทัวร์ "โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง
สร้างสายในในครอบครัว"

๑๐,๐๐๐.- ร้านบ ารุงทัวร์ ๑๐,๐๐๐.- ร้านบ ารุงทัวร์ ๑๐,๐๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

8
จ้างท าป้ายไวนิล "โครงการจัดเวทีประชาคม 
หมู่บ้านและต าบลฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

๓๕๐.- ร้านเขียวอาร์ต ๓๕๐.- ร้านเขียวอาร์ต ๓๕๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

9
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ าด่ืม 
"โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบลฯ"

๓,๐๐๐.- นางรอเม๊าะ  แลฮา ๓,๐๐๐.- นางรอเม๊าะ  แลฮา ๓,๐๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  อ าเภอเมืองยะลา  จงัหวัดยะลา

ล าดับ
ที่

โครงการจัดซ้ือจ้ดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
การเสนอราคา การพิจรณาคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป



10 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ส่วนการคลัง) ๑,๕๕๐.-
บ.ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี จ ากัด

๑,๕๕๐.-
บ.ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี จ ากัด

๑,๕๕๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคา

11 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์  (ส่วนโยธา) ๑,๒๐๐.-
บ.ยะลาแอดวานซ์ 

เทคโนโลยี
๑,๒๐๐.-

บ.ยะลาแอดวานซ์ 
เทคโนโลยี

๑,๒๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

12 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง ๕,๐๐๐.- บ.ซัสโก้ รีเทล จ ากัด ๕,๐๐๐.- บ.ซัสโก้ รีเทล จ ากัด ๕,๐๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน
13 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ าฯ ๓,๐๐๐.- บ.ซัสโก้ รีเทล จ ากัด ๓,๐๐๐.- บ.ซัสโก้ รีเทล จ ากัด ๓,๐๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน
14 จัดซ้ือตามโครงการวันท้องถิ่นไทย (ชุดกีฬา) ๑๓,๐๐๐.- หจก.ฮาซิมสปอร์ต ๑๓,๐๐๐.- หจก.ฮาซิมสปอร์ต ๑๓,๐๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

15
จัดซ้ือ "โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยรอบ
ด้าน

๒,๖๕๐.- หสม.นครไทย ๒,๖๕๐.- หสม.นครไทย ๒,๖๕๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส่วนการคลัง) ๑๙,๑๔๒.- ร้านเอส วาย เคร่ืองเขียน ๑๙,๑๔๒.- ร้านเอส วาย เคร่ืองเขียน ๑๙,๑๔๒.- คุณสมบัติครบถ้วน

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) ๓๖,๑๐๕.- ร้านเอส วาย เคร่ืองเขียน ๓๖,๑๐๕.- ร้านเอส วาย เคร่ืองเขียน ๓๖,๑๐๕.- คุณสมบัติครบถ้วน

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ๔๙,๓๘๐.-
บ.ยะลาแอดวานซ์ 

เทคโนโลยี
๔๙,๓๘๐.-

บ.ยะลาแอดวานซ์ 
เทคโนโลยี

๔๙,๓๘๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนการคลัง) ๒๒,๓๖๐.-
บ.ยะลาแอดวานซ์ 

เทคโนโลยี
๒๒,๓๖๐.-

บ.ยะลาแอดวานซ์ 
เทคโนโลยี

๒๒,๓๖๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนโยธา) ๑๖,๓๔๐.-
บ.ยะลาแอดวานซ์ 

เทคโนโลยี
๑๖,๓๔๐.-

บ.ยะลาแอดวานซ์ 
เทคโนโลยี

๑๖,๓๔๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

21
โครงการขยายท่อเมนระบบประปา(บ้านกูแบลี
เต๊าะ)

๘,๖๕๐.-
หสม.วอเตอร์ซิสเต็ม 

แอนด์ซัพพลาย
๘,๖๕๐.-

หสม.วอเตอร์ซิสเต็ม 
แอนด์ซัพพลาย

๘,๖๕๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

 - ๒ -
ล าดับ

ที่
โครงการจัดซ้ือจ้ดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

การเสนอราคา การพิจรณาคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป



22
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.    
    ต.เปาะเส้ง

๒๘,๙๕๐.- ร้านพงกูแววัสดุก่อสร้าง ๒๘,๙๕๐.- ร้านพงกูแววัสดุก่อสร้าง ๒๘,๙๕๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนโยธา) ๑๖,๓๔๐.-
บ.ยะลาแอดวานซ์ 

เทคโนโลยี
๑๖,๓๔๐.-

บ.ยะลาแอดวานซ์ 
เทคโนโลยี

๑๖,๓๔๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคา

23 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติส าเร็จรูป ๙๑,๒๐๐.-
หสม.วอเตอร์ซิสเต็ม 

แอนด์ซัพพลาย
๙๑,๒๐๐.-

หสม.วอเตอร์ซิสเต็ม 
แอนด์ซัพพลาย

๙๑,๒๐๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนโยธา) ๑๖,๓๔๐.-
บ.ยะลาแอดวานซ์ 

เทคโนโลยี
๑๖,๓๔๐.-

บ.ยะลาแอดวานซ์ 
เทคโนโลยี

๑๖,๓๔๐.- คุณสมบัติครบถ้วน

 - ๓ -
ล าดับ

ที่
โครงการจัดซ้ือจ้ดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

การเสนอราคา การพิจรณาคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง

(ลงชื่อ)    ยาวีร๊ะ   แดงคง (ลงชื่อ)    สมศรี   มุสิกศิริ (ลงชื่อ)   มะดอเลาะ   สาและ
(นางสาวยาวีร๊ะ  แดงคง) (นางสาวสมศรี  มุสิกศิริ) (นายมะดอเลาะ  สาและ)


