
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

............................................ 
 

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม   

2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดจางซอมแอรกองคลัง-สํานักปลัด 3,600.-  บาท 

2 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. คอดีเยาะ สามะ) ผช.จนท.วิเคราะหนบายและแผน (สํานักปลัด) 4,500.-  บาท 

3 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. คอลีเยาะ ลาเตะ) ผช.ผูดูแลเด็ก 4,500.-  บาท 

4 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) ผช.ผูดูแลเด็ก 4,500.-  บาท 

5 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,500.-  บาท 

6 จางเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะซํารี บือราเฮง) ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,500.-  บาท 

7 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซาลีปะ มะดิเยาะ) ผช.ผูดูแลเด็ก 4,500.-  บาท 

8 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีซะห อาลี) ผช.จนท.ทะเบียนประวัติและทรัพยสิน (สวนการคลัง) 4,500.-  บาท 

9 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. มารีแย กาโน) ผช.จนท.บันทึกขอมูล (สวนการคลัง) 4,500.-  บาท 

10 จางเหมาบริการพนักงาน (นายสะมะแอ ยาแม) ผช.จนท.บันทึกขอมูล (สวนโยธา) 4,500.-  บาท 

11 จางเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะ เจะตีแม) ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,500.-  บาท 

12 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซานียะห สะตาเฮ) ผช.จนท.บันทึกขอมูล (สํานักปลัด) 4,500.-  บาท 

13 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  ประจําเดือน  ต.ค. 28,500.-  บาท 

14 จัดซื้อนํ้ามัน  กองชาง   2,000.-  บาท 

15 จัดจางเปลี่ยนสติ๊กเกอรรถสวนกลางเทศบาลตําบลปะแต 2,500.-  บาท 

16 จัดจางทําปายประกาศประชาสัมพันธประกาศผลการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปะแต 63,000.-  บาท 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   1  พฤศจิกายน    2555 

 

                              (ลงชื่อ)          

            (  นายบุญชัย  ดีเลิศไพบูลย  ) 

                        ปลัดเทศบาลตําบลปะแต 

                                                                       ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลปะแต 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   ตุลาคม  2555 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดจางซอมแอรกองคลัง-สํานักปลัด 3,600.- ตกลงราคา (รานโมดิฟายด  แอร  เซอรวิส) 

3,600.- 

(รานโมดิฟายด  แอร  เซอรวิส) 

3,600.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 ต.ค. 55 

2 

 

จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. คอดีเยาะ สามะ)  

ผช.จนท.วิเคราะหนบายและแผน (สํานักปลัด) 

4,500.- ตกลงราคา (น.ส. คอดีเยาะ สามะ)  

4,500.- 

(น.ส. คอดีเยาะ สามะ)  

4,500.- 

 

1 ต.ค. 55 

3 

 

จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. คอลีเยาะ ลาเตะ)  

ผช.ผูดูแลเด็ก 

4,500.-  ตกลงราคา (น.ส. คอลีเยาะ ลาเตะ)  

4,500.- 

(น.ส. คอลีเยาะ ลาเตะ)  

4,500.- 

 

1 ต.ค. 55 

4 

 

จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง)  

ผช.ผูดูแลเด็ก 

4,500.-   ตกลงราคา (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง)  

4,500.- 

(น.ส. นูรีดา มะเซ็ง)  

4,500.- 

 

1 ต.ค. 55 

5 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) 

ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4,500.-   ตกลงราคา (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) 

4,500.- 

(น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) 

4,500.- 

 

1 ต.ค. 55 

6 จางเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะซํารี บือราเฮง) 

ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4,500.-   ตกลงราคา (นายมาฮามะซํารี บือราเฮง) 

4,500.- 

(นายมาฮามะซํารี บือราเฮง) 

4,500.- 

 

1 ต.ค. 55 

7 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซาลีปะ มะดิเยาะ)  

ผช.ผูดูแลเด็ก 

4,500.-   ตกลงราคา (น.ส. ซาลีปะ มะดิเยาะ)  

4,500.- 

(น.ส. ซาลีปะ มะดิเยาะ)  

4,500.- 

 

1 ต.ค. 55 

8 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีซะห อาลี)  

ผช.จนท.ทะเบียนประวัติและทรัพยสิน (สวนการคลัง) 

4,500.-   ตกลงราคา (น.ส. นูรีซะห อาลี)  

4,500.- 

(น.ส. นูรีซะห อาลี)  

4,500.- 

 

1 ต.ค. 55 

9 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. มารีแย กาโน)  

ผช.จนท.บันทึกขอมูล (สวนการคลัง) 

4,500.-   ตกลงราคา (น.ส. มารีแย กาโน) 

4,500.-   

(น.ส. มารีแย กาโน) 

4,500.-   

 

1 ต.ค. 55 

10 จางเหมาบริการพนักงาน (นายสะมะแอ ยาแม)  

ผช.จนท.บันทึกขอมูล (สวนโยธา) 

4,500.-   ตกลงราคา (นายสะมะแอ ยาแม) 

4,500.-   

(นายสะมะแอ ยาแม) 

4,500.-   

 

1 ต.ค. 55 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   ตุลาคม  2555 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

11 จางเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะ เจะตีแม)  

ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4,500.-   ตกลงราคา (นายมาฮามะ เจะตีแม) 

4,500.- 

(นายมาฮามะ เจะตีแม) 

4,500.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 ต.ค. 55 

12 จางเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซานียะห สะตาเฮ) 

ผช.จนท.บันทึกขอมูล (สํานักปลัด) 

4,500.-   ตกลงราคา (น.ส. ซานียะห สะตาเฮ)  

4,500.-   

(น.ส. ซานียะห สะตาเฮ)  

4,500.-   

 

1 ต.ค. 55 

13 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  ประจําเดือน  ต.ค. 28,500.- ตกลงราคา (รานบัซรียบริการ) 

28,500.- 

(รานบัซรียบริการ) 

28,500.- 

 

1 ต.ค. 55 

14 จัดซื้อนํ้ามัน  กองชาง   2,000.- ตกลงราคา (รานบัซรียบริการ) 

2,000.- 

(รานบัซรียบริการ) 

2,000.- 

 

1 ต.ค. 55 

15 จัดจางเปลี่ยนสติ๊กเกอรรถสวนกลางเทศบาล 

ตําบลปะแต 

2,500.- ตกลงราคา (รานโลตัสสติ๊กเกอร) 

2,500.- 

(รานโลตัสสติ๊กเกอร) 

2,500.- 

 

9 ต.ค. 55 

16 จัดจางทําปายประกาศประชาสัมพันธประกาศผลการ

แบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปะแต 

63,000.- ตกลงราคา (รานแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 

63,000.- 

(รานแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 

63,000.- 

 

12 ต.ค. 55 

 

 

 


