
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม   

2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดจางทําปายประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 33,000.-  บาท 

2 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116  ยะลา 3,750.-  บาท  

3 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพอ 10,000.-  บาท 

4 จัดจางเหมาทําปายไวนิลประชาสัมพันธรณรงคการเลือกตั้ง 126,000.-  บาท 

5 จัดจางทําปายไมกระดานประชาสัมพันธพรอมขาตั้ง  เพ่ือใชในงานเลือกตั้ง 58,500.-  บาท 

6 จัดจางทําปายไวนิลพรอมติดตั้งตามโครงการประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 136,000.-  บาท 

7 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มเพ่ือเลี้ยงรับรองนายอําเภอสุคิริน(นายสาโรจน  กาญจนพงค) 4,800.-  บาท 

8 จัดจางถางปาโครงการประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกและปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ 10,000.-  บาท 

9 จัดจางเหมาเชาเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องเสียงโครงการประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 11,200.-  บาท 

10 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 87,000.-  บาท 

11 จัดจางทําเวทีพรอมตกแตงและจัดสถานท่ีโครงการประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกปลูกปาฯ 60,000.-  บาท 

12 จัดจางประกอบอาหารเลี้ยงรับรองแขกผูมีเกียรติโครงการประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 10,000.-  บาท 

13 จัดซื้อหีบเลือกตั้ง 7,300.-  บาท 

14 จัดซื้อลอสายไฟพรอมสายไฟ+ปลั๊กเสียบ 5,600.-  บาท 

15 จัดซื้อธงภปร. (ธงเหลือง) 15,000.-  บาท 

16 จัดซื้อตรายางเทศบาลสํานักปลัด 1,740.-  บาท 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    มกราคม    2555 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายบุญชัย  ดีเลิศไพบูลย ) 

                           ปลัดเทศบาลตําบลปะแต 

                                                                           ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลปะแต 
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ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม   

2555  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

17 จัดซื้ออุปกรณทําคอกไมโครงการประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 12,008.-  บาท 

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 3,445.-  บาท  

19 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธรณรงคการเลือกตั้ง 75,000.-  บาท 

20 จัดจางทําปายประชาสัมพันธตามโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 2556 3,000.-  บาท 

21 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116  ยะลา 1,270.-  บาท  

22 จัดซื้อตรายางกกต.  สํานักปลัด 1,500.-  บาท 

23 จัดซื้ออุปกรณการเลือกตั้ง 660.-  บาท 

24 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676  ยะลา 7,050.-  บาท 

25 จัดจางทําปายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง 28,000.-  บาท 

26 จัดจางทําสิ่งพิมพคูมือแผนพับประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 91,300.-  บาท 

27 จัดจางทําปายไมอัดนับคะแนนการเลือกตั้ง 40,500.-  บาท 

28 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม(โครงการสงเสริมการเลือกตั้ง) 38,100.-  บาท 

29 จัดจางเหมาเชาเต็นทพรอมเกาอ้ี (โครงการสงเสริมการเลือกตั้ง) 5,900.-  บาท 

30 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด เดือน มกราคม 24,400.-  บาท 

31 จัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง 23,475.-  บาท 

32 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณการเลือกตั้ง (โครงการสงเสริมการเลือกตั้ง) 2,305.-  บาท 

33 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง 2,220.-  บาท 

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    มกราคม    2555 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายบุญชัย  ดีเลิศไพบูลย ) 

                           ปลัดเทศบาลตําบลปะแต 

                                                                           ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลปะแต



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม  2555 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 

 

จัดจางทําปายประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 33,000.- ตกลงราคา 

 

(รานเกงศิลป) 

33,000.-   

(รานเกงศิลป) 

33,000.-   

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

3 ธ.ค. 55 

2 

 

จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116  ยะลา 3,750.- ตกลงราคา 

 

(โมดิฟายด  แอร  เซอรวิส) 

3,750.- 

(โมดิฟายด  แอร  เซอรวิส) 

3,750.- 

 

3 ธ.ค. 55 

3 

 

จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการจัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพอ 

10,000.- ตกลงราคา 

 

(นางแวแอเซาะ  กือเตะ) 

10,000.-   

(นางแวแอเซาะ  กือเตะ) 

10,000.-   

 

4  ธ.ค. 55 

4 

 

จัดจางเหมาทําปายไวนิลประชาสัมพันธรณรงค 

การเลือกตั้ง 

126,000.- วิธีพิเศษ (รานเกงศิลป) 

126,000.- 

(รานเกงศิลป) 

126,000.- 

 

4  ธ.ค. 55 

5 จัดจางทําปายไมกระดานประชาสัมพันธพรอมขาตั้ง  

เพ่ือใชในงานเลือกตั้ง 

58,500.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

58,500.- 

(รานเกงศิลป) 

58,500.- 

 

12 ธ.ค. 55 

6 จัดจางทําปายไวนิลพรอมติดตั้งตามโครงการ

ประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 

136,000.- วิธีพิเศษ (รานเกงศิลป) 

136,000.- 

(รานเกงศิลป) 

136,000.- 

 

13  ธ.ค.  55 

7 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มเพ่ือเลี้ยง

รับรองนายอําเภอสุคิริน(นายสาโรจน  กาญจนพงค) 

4,800.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

4,800.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

4,800.- 

 

13  ธ.ค.  55 

8 จัดจางถางปาโครงการประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปก

เสาตนแรกและปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ

10,000.- ตกลงราคา (นายรอมือลี  บูด)ี 

10,000.- 

(นายรอมือลี  บูด)ี 

10,000.- 

 

13  ธ.ค.  55 

9 จัดจางเหมาเชาเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องเสียงโครงการ

ประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 

11,200.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

11,200.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

11,200.- 

 

13  ธ.ค.  55 

10 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการ

ประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 

87,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

87,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

87,000.- 

 

13  ธ.ค.  55 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม  2555 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

 

11 จัดจางทําเวทีพรอมตกแตงและจัดสถานท่ีโครงการ

ประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกปลูกปาฯ 

60,000.- ตกลงราคา (นายกุศล  โทบุรี) 

60,000.- 

(นายกุศล  โทบุรี) 

60,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

13  ธ.ค.  55 

12 จัดจางประกอบอาหารเลี้ยงรับรองแขกผูมีเกียรติ

โครงการประเพณีวันสําคัญกิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 

10,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

10,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

10,000.- 

 

13  ธ.ค.  55 

13 จัดซื้อหีบเลือกตั้ง 7,300.- ตกลงราคา (รานกฤษณา ชอป) 

7,300.- 

รานกฤษณา ชอป) 

7,300.- 

 

14 ธ.ค.  55 

14 จัดซื้อลอสายไฟพรอมสายไฟ+ปลั๊กเสียบ 5,600.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

5,600.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

5,600.- 

 

14 ธ.ค.  55 

15 จัดซื้อธงภปร. (ธงเหลือง) 15,000.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

15,000.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

15,000.- 

 

14 ธ.ค.  55 

16 จัดซื้อตรายางเทศบาลสํานักปลัด 1,740.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

1,740.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

1,740.- 

 

14 ธ.ค.  55 

17 จัดซื้ออุปกรณทําคอกไมโครงการประเพณีวันสําคัญ

กิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 

12,008.- ตกลงราคา (รานปะแตวัสดุกอสราง) 

12,008.- 

(รานปะแตวัสดุกอสราง) 

12,008.- 

 

14 ธ.ค.  55 

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการประเพณีวันสําคัญ

กิจกรรมปกเสาตนแรกฯ 

3,445.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

3,445.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

3,445.- 

 

14 ธ.ค.  55 

19 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธรณรงคการ

เลือกตั้ง 

75,000.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

75,000.- 

รานเกงศิลป) 

75,000.- 

 

20  ธ.ค.  55 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม  2555 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

 

20 จัดจางทําปายประชาสัมพันธตามโครงการรณรงค

ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 2556 

3,000.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

3,000.- 

(รานเกงศิลป) 

3,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

21  ธ.ค.  55 

21 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116  ยะลา 1,270.- ตกลงราคา (รานซี  เซอรวิส) 

1,270.- 

(รานซี  เซอรวิส) 

1,270.- 

 

21  ธ.ค.  55 

22 จัดซื้อตรายางกกต.  สํานักปลัด 1,500.- ตกลงราคา (รานพี.เอส.การพิมพ) 

1,500.- 

(รานพี.เอส.การพิมพ) 

1,500.- 

 

21  ธ.ค.  55 

23 จัดซื้ออุปกรณการเลือกตั้ง 660.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

660.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

660.- 

 

21  ธ.ค.  55 

24 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676  ยะลา 7,050.- ตกลงราคา (รานซี  เซอรวิส) 

7,050.- 

(รานซี  เซอรวิส) 

7,050.- 

 

27  ธ.ค.  55 

25 จัดจางทําปายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง 28,000.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

28,000.- 

(รานเกงศิลป) 

28,000.- 

 

27  ธ.ค.  55 

26 จัดจางทําสิ่งพิมพคูมือแผนพับประชาสัมพันธการ

เลือกตั้ง 

91,300.- ตกลงราคา (รานสารพัดนึก) 

91,300.- 

(รานสารพัดนึก) 

91,300.- 

 

28 ธ.ค.  55 

27 จัดจางทําปายไมอัดนับคะแนนการเลือกตั้ง 40,500.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

40,500.- 

(รานเกงศิลป) 

40,500.- 

 

28 ธ.ค.  55 

28 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม(โครงการ

สงเสริมการเลือกตั้ง) 

38,100.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

38,100.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

38,100.- 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม  2555 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

 

29 จัดจางเหมาเชาเต็นทพรอมเกาอ้ี (โครงการสงเสริม

การเลือกตั้ง) 

5,900.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

5,900.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

5,900.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

28 ธ.ค.  55 

30 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด เดือน มกราคม 24,400.- ตกลงราคา (รานบัซรีย  บริการ) 

24,400.- 

(รานบัซรีย  บริการ) 

24,400.- 

 

28 ธ.ค.  55 

31 จัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง 23,475.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

23,475.- 

รานสามพ่ีนอง) 

23,475.- 

 

28 ธ.ค.  55 

32 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณการเลือกตั้ง (โครงการสงเสริม

การเลือกตั้ง) 

2,305.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

2,305.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

2,305.- 

 

28 ธ.ค.  55 

33 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง 2,220.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

2,220.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

2,220.- 

 

28 ธ.ค.  55 

       

       

       

       

 


