
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ 
เรื่อง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

********************************** 
   
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ 
วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของ รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประประกาศนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

    

   ลงชื่อ 

    (นายดอรอแม   ตาเย๊ะ )  

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รบัการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/     

เลขประจ าตัวประชาชน 
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล 

สนบัสนุน วันที่ เลขที ่

1 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล เรื่อง โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้สริิภาจฑุาภรณ์ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนพรรษา ๓๘ พรรษา  

1,050.00 01/10/2563 01 /2563 ๓ 

๒ 3960600302225 ร้านรือเสาะเครื่องเขียน ซื้อพวงมาลา 1,800.00 06/10/2563 02 /2564 1 

๓ 0963559000264 หจก.นันต์ฐิกานต์ ปิโตรเลียม จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนตส์่วนกลาง ประจ าเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

25,731.40   ๐๑/1๑/2563 ๐๓/2564 1 

๔ 1950601254252 นายอามีรุดดีน หะนะกาแม จ้างเหมาเช่าเครื่องเสยีง จ านวน ๑ ชุด 3,000.00 04/11/2563 10/2564 1 

๕ 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล เรื่อง โครงการวันส าคัญของศาสนา (งานเมา
ลิดสมัพันธ์) ครั้งท่ี 2  ประจ าปี 2564 

1,575.00 04/11/2563 11/2564 3 

๖ 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนา (งานเมาลิดสัมพันธ์) ครั้งที๒่ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

2,000.00 04/11/2563 12/2564 3 

๗ 3940900043071 คอปือเสาะ  มะหะดะ๊ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านธรรมเจรญิ 

23,100.00 05/11/2563 14/2563 1 

๘ 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล เรื่องขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายลุงทะเบียน เพื่อ
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปงีบประมาณ 2564 

3,150.00 17/11/2563 17/2564 1 

9 3960600302225 ร้านรือเสาะเครื่องเขียน จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะตอ 

1,585.00 17/11/2563 18/2564 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รบัการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/     

เลขประจ าตัวประชาชน 
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล 

สนับสนุน วันที่ เลขที ่

10 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตกับประกันสังคม 
ตามมาตรา 40 

1,000.00 18/11/2563 19/2564 3 

11 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล เรื่องทรงพระเจริญ ชาวรือเสาะ ร่วมปกป้อง 
สถาบันพระมหากษัตริย ์

1,050.00 18/11/2563 20/2564 1 

๑๒ 3959900350436  ์N and N construction จ้างโครงการถมดินคอสะพาน บ้านไอร์จือนะ 22,000.00 26/11/2563 23/2564 1 

๑๓ 3959900350436 N and N construction จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสนามฟตุบอลบ้านบาโง
ปะแต หมู่ที่ ๑ 

39,000.00 26/11/2563 24/2564 1 

๑๔ 3959900350436  ์N and N construction จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายก าปงบารู หมู่ที่ 5 27,000.00 26/11/2563 25/2564 1 

๑๕ 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล เรื่องวิสัยทัศน์ 1,400.00 26/11/2563 26/2564 1 

๑๖ 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล เรื่องศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ  

1,000.00 26/11/2563 27/2564 1 

๑๗ 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล เรื่องศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ 

1,000.00 26/11/2563 28/2564 1 

๑๘ 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวาย
พระราชกุศล เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

1,050.00 27/11/2563 29/2564 1 

19 0965555000296 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จ ากัด จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน ๖๖ รายการ 64,970.00 01/12/2563 03/2564 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รบัการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/     

เลขประจ าตัวประชาชน 
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล 

สนับสนุน วันที่ เลขที ่

๒๐ 0965555000296 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จ ากัด จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านกัปลัด) จ านวน ๑๑ 
รายการ 

2,115.00 01/12/2563 04/2564 1 

21 0965555000296 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จ ากัด จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลดั) จ านวน ๖ รายการ 13,490.00 01/12/2563 05 /2564 1 

22 0965555000296 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จ ากัด ซื้อจัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองคลัง) จ านวน ๒๔ รายการ 9,080.00 01/12/2563 06 /2563 1 

๒๓ 0963559000264 หจก.นันต์ฐิกานต์ ปิโตรเลียม จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนตส์่วนกลาง ประจ าเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

22,450.55   ๐๑/1๒/2563 ๐๗/2564 1 

๒๔ 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จัดจ้างป้ายไวนิล เรื่องปลูกจิตส านกึ แยกก่อนท้ิง ลดขยะ 
ลดมลพิษ จ านวน ๑ รายการ 

8,400.00 01/12/2563 30/2564 1 

๒๕ 0994000237031 องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ านวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) 

373,506.66 01/12/2563 08/2564 1 

๒๖ 0994000237031 องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมเจรญิ 
จ านวน ๑ ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไตรมาส
ที่ 1) 

10,510.08 01/12/2563 09/2564 1 

๒๗ 1960600158705 ซูไฮมิง ค้าวัสด ุ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัย
พิบัติพายุพัด 

18,325.00 24/12/2563 10/2564 1 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รบัการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/     

เลขประจ าตัวประชาชน 
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล 

สนับสนุน วันที่ เลขที ่

28 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ 
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

2,100.00 24/12/2563 31/2564 3 

 

29 2960600009333 FFIT รือเสาะการพิมพ ์ จัดจ้างป้ายไวนิล เรื่อง ชาวนราธิวาส พร้อมใจ ไม่ประมาท 
การ์ดไม่ตก ไม่ตระหนก ขอให้ตระหนัก จ านวน 1 รายการ 

5,376.00 24/12/2563 32/2564 1 

รวมท้ังสิ้น 687,814.69 

 


