
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  

พฤศจิกายน   2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116  ยะลา 1,370.-  บาท 

2 จัดซื้อนํ้ามัน  (สํานักปลัด)  เดือน พฤศจิกายน 19,350.-  บาท 

3 จัดจางซอมคอมพิวเตอรกองคลัง+สํานักปลัด 2,000.-  บาท 

4 จัดจางเหมาประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กปะแต 87,035.-  บาท 

5 จัดจางเหมาประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอเลาะ 72,306.-  บาท  

6 จัดจางเหมาประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฆอรอราแม 66,950.-  บาท 

7 จัดจางทําปายผาประชาสัมพันธคนพิการ+ผูสูงอาย ุ 4,500.-  บาท 

8 จัดซื้อตรายางทะเบียนพาณิชย  กองคลัง 1,260.-  บาท 

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 18,940.-  บาท  

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ศพด.3  ศูนย  นมยูเอสที  ชนิดกลอง  ภาคเรียนท่ี2/2555  129,895.09.-  บาท 

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  โรงเรียน  7  โรง  ชนิดถุง  ภาคเรียนท่ี2/2555  1,018,467.45.-บาท 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 7,750.-  บาท 

13 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการปกเสาตนแรกและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช 3,500.-  บาท 

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 15,535.-  บาท 

15 จัดซื้อวัสดุกอสราง  กองชาง 2,000.-  บาท 

16 จัดจางเหมาทําปายไวนิลแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตําบลปะแต 126,000.-  บาท 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 8,090.-  บาท 

18 จัดจางซอมเครื่องสูบนํ้าประปาหมูบาน  หมูท่ี  6  ตําบลปะแต 6,360.50.-  บาท 

19 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  เดือน  ธันวาคม 19,900.-  บาท 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    ธันวาคม    2555 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายบุญชัย  ดีเลิศไพบูลย ) 

                           ปลัดเทศบาลตําบลปะแต 

                                                                           ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลปะแต



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2555 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 

 

จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116  ยะลา 1,370.- ตกลงราคา 

 

(รานซี  เซอรวิส) 

1,370.-   

(รานซี  เซอรวิส) 

1,370.-   

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 พ.ย. 55 

2 

 

จัดซื้อนํ้ามัน  (สํานักปลัด)  เดือน พฤศจิกายน 19,350.- ตกลงราคา 

 

(รานบัซรียบริการ) 

19,350.- 

(รานบัซรียบริการ) 

19,350.- 

 

1 พ.ย. 55 

3 

 

จัดจางซอมคอมพิวเตอรกองคลัง+สํานักปลัด 2,000.-   ตกลงราคา 

 

(รานไอที  นัสรี) 

2,000.- 

(รานไอที  นัสรี) 

2,000.- 

 

1 พ.ย. 55 

4 

 

จัดจางเหมาประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปะแต 

87,035.- ตกลงราคา (นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

87,035.- 

(นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

87,035.- 

 

1 พ.ย. 55 

5 จัดจางเหมาประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตอเลาะ 

72,306.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

72,306.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

72,306.- 

 

1 พ.ย. 55 

6 จัดจางเหมาประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ฆอรอราแม 

66,950.- ตกลงราคา (นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

66,950.- 

(นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

66,950.- 

 

1 พ.ย. 55 

7 จัดจางทําปายผาประชาสัมพันธคนพิการ+ผูสูงอาย ุ 4,500.-   ตกลงราคา 

 

(รานแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 

4,500.- 

(รานแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 

4,500.- 

 

1 พ.ย. 55 

8 จัดซื้อตรายางทะเบียนพาณิชย  กองคลัง 1,260.-   ตกลงราคา 

 

(รานสามพ่ีนอง) 

1,260.-   

(รานสามพ่ีนอง) 

1,260.-   

 

7  พ.ย.  55 

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 18,940.-   ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

18,940.-   

(รานสามพ่ีนอง) 

18,940.-   

 

7  พ.ย.  55 

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ศพด.3  ศูนย  นมยูเอสที  

ชนิดกลอง  ภาคเรียนท่ี2/2555  

129,895.09.- กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน  ฟูดส  จํากัด) 

129,895.09.- 

(บ.ตอยยีบัน  ฟูดส  จํากัด) 

129,895.09.- 

 

7  พ.ย.  55 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2555 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

 

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  โรงเรียน  7  โรง  ชนิดถุง  

ภาคเรียนท่ี2/2555  

1,018,467.45.- กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน  ฟูดส  จํากัด) 

1,018,467.45.- 

(บ.ตอยยีบัน  ฟูดส  จํากัด) 

1,018,467.45.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

7  พ.ย.  55 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 7,750.-   ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

7,750.-   

(รานสามพ่ีนอง) 

7,750.-   

 

14  พ.ย.  55 

13 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการปกเสาตนแรก

และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช 

3,500.-   ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

3,500.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

3,500.- 

 

15  พ.ย.  55 

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 15,535.-   ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

15,535.-   

(รานสามพ่ีนอง) 

15,535.-   

 

16  พ.ย.55 

15 จัดซื้อวัสดุกอสราง  กองชาง 2,000.-   ตกลงราคา 

 

(รานปะแตวัสดุกอสราง) 

2,000.- 

(รานปะแตวัสดุกอสราง) 

2,000.- 

 

16  พ.ย.  55 

16 จัดจางเหมาทําปายไวนิลแบงเขตเลือกตั้งสมาชิก

เทศบาลตําบลปะแต 

126,000.- วิธีพิเศษ (รานเกงศิลป) 

126,000.- 

(รานเกงศิลป) 

126,000.- 

 

22  พ.ย.  55 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 8,090.-   ตกลงราคา 

 

(บ.ทักษิณอินโพเทค  จํากัด) 

8,090.- 

(บ.ทักษิณอินโพเทค  จํากัด) 

8,090.- 

 

28  พ.ย.  55 

18 จัดจางซอมเครื่องสูบนํ้าประปาหมูบาน  หมูท่ี  6  

ตําบลปะแต 

6,360.50.-   ตกลงราคา (รานยะลาเทรดดิ้ง) 

6,360.50.-  

(รานยะลาเทรดดิ้ง) 

6,360.50.- 

 

28  พ.ย.  55 

19 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  เดือน  ธันวาคม 19,900.- ตกลงราคา 

 

(รานบัซรียบริการ) 

19,900.- 

(รานบัซรียบริการ) 

19,900.- 

 

30  พ.ย.  55 

 


