
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจางในชวงเดือนตุลาคม 2553 
องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ 

 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ-จัดจาง วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการ
คัดเลือก 

ราคา เหตุผลที่
คัดเลือก 

1 ซื้อหนังสือพิมพรายวนั 
(261 วันๆ ละ 22 ฉบับ) 

57,420.-บาท ตกลงราคา รานรามารวมสาสน 57,420.-บาท รานรามารวมสาสน 57,420.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

2 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
(1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54) 

330,000.-บาท วิธีพิเศษ หจก. บันนังสตาปโตรเลียม 
 

330,000.-บาท หจก.บันนังสตา
ปโตรเลียม 

330,000.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

3 ซื้อปูนซีเมนต 3,200.-บาท ตกลงราคา รานทํานบวัสดุกอสราง 3,200.-บาท รานทํานบวัสดุ
กอสราง 

3,200.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

4 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป 
(1 ต.ค. 53 – 31 ต.ค. 53) 

4,500.-บาท ตกลงราคา น.ส.ฮูฮายลา  มูดอเลาะ 4,500.-บาท น.ส.ฮูฮายลา  มูดอเลาะ 4,500.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

5 จางเหมาพนักงานจางทั่วไป 
(1 ต.ค. 53-31 ต.ค.53) 

4,500.-บาท ตกลงราคา น.ส.ซารีปะ  สาหะ 4,500.-บาท น.ส.ซารีปะ  สาหะ 4,500.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

 
 
(นางสาวจนิดา  เส็นบัตร)             (นางพัชรี  ปานทอง)                (นางเอกจิตรา  เมืองสง)                                                      (นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ) 
                            (นาย นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ เจาหนาทีพ่ัสด ุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  



สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจางในชวงเดือนตุลาคม 2553 
องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ 

 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ-จัดจาง วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/
จาง 

ผูเสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผูไดรับการ
คัดเลือก 

ราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

6 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค. 53– 30 ก.ย. 54) 

54,000.-บาท ตกลงราคา นายอิสมาแอ ละแลแม 54,000.-
บาท 

นายอิสมาแอ  ละ
แลแม 

54,000.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

7 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค. 53– 30 ก.ย. 54) 

54,000.- บาท ตกลงราคา นายมือลี  ลานง 54,000.-
บาท 

นายมือลี  ลานง 54,000.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

8 จางเหมารถยนต 12,000.- บาท ตกลงราคา นายมะรูซี มะมาแต 12,000.-
บาท 

นายมะรูซี  มะมาแต 12,000.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

9 จางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย
เด็กเล็กบานทาํนบ 

53,391.- บาท ตกลงราคา นางสีตีติเมาะ  สิยะ 53,391.-
บาท 

นางสีตีติเมาะ สิยะ 53,391.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

 
 

(นางสาวจนิดา  เส็นบัตร)             (นางพัชรี  ปานทอง)                (นางเอกจิตรา  เมืองสง)                                                    (นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ) 
 
 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ 
เจาหนาทีพ่ัสด ุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  



สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจางในชวงเดือนตุลาคม 2553 
องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ 

 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ-จัดจาง วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผูไดรับการ
คัดเลือก 

ราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

10 จางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย
เด็กเล็กบานกาสัง  

96,681.-บาท ตกลงราคา นางอาซีซะห  ลือแบเตะ 96,681.-บาท นางอาซีซะห ลือแบ
เตะ 

96,681.-บาท เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

11 จางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑมัสยิดยาแมะ 

88,803  บาท ตกลงราคา นางเจะรอกายะ  มะเระ 88,803.- บาท นางเจะรอกายะ  
มะเระ 

88,803 บาท เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

12 เขาเลมขอบัญญัติป 2554 525 บาท ตกลงราคา นางสุธารัตน  สุคนธวดี 525 บาท นางสุธารัตน  สุคนธวดี 525 บาท เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

13 ซอมแซมถนน คลส.หมูที่ 7 45,300 บาท ตกลงราคา นายอัมพร  มานะจิตร 45,300.- บาท นายอัมพร  มานะจติร 45,300.- 
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

14 ปายไวนิล รณรงคชําระภาษ ี 3,500 บาท ตกลงราคา รานเทพศิลป 3,500 บาท รานเทพศิลป 3,500 บาท เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

 
 
(นางสาวจนิดา  เส็นบัตร)             (นางพัชรี  ปานทอง)                (นางเอกจิตรา  เมืองสง)                                                    (นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ เจาหนาทีพ่ัสด ุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  



สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจางในชวงเดือนตุลาคม 2553 
องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ 

 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ-จัดจาง วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผูไดรับการ
คัดเลือก 

ราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

15 จางทําพวงมาลา 
 

1,500.-บาท ตกลงราคา รานใจด ี 1,500.-บาท รานใจด ี 1,500.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

16 ซอมแซมถนนสายซอยเหมือง-สายกม.
26 นอก 

30,000.-บาท ตกลงราคา รานทํานบวัสดุกอสราง 30,000.-
บาท 

รานทํานบวัสดุ
กอสราง 

30,000.-
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

17 ปายไวนิลตอนรับวันอารีรายออิดิลอัฎฮา 12,096.- บาท ตกลงราคา วลัยรัตนการพิมพ 12,096.-
บาท 

วลัยรัตนการพิมพ 12,096.- 
บาท 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

 
 
 
 

(นางสาวจนิดา  เส็นบัตร)             (นางพัชรี  ปานทอง)                (นางเอกจิตรา  เมืองสง)                                                    (นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ เจาพนกังานพสัดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  


