
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  

2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน 80-4898 1,950.-  บาท 

2 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร  สํานักปลัด 14,240.-  บาท 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 31,103.-  บาท 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 22,188.-  บาท 

5 จัดจางเขาเลมพรอมถายเอกสารส ี 16,676.-  บาท 

6 จัดจางทําปายไวนิล  ยินดีตอนรับฯพณฯวันมูหะมัดนอร  มะทา  (พิธีเปดอาคารโรงเรียนรุงอรุณพัฒนา) 6,000.-  บาท 

7 จัดจางทําปายไวนิลเผยแพรพระราชดํารัส 3,000.-  บาท 

8 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน  7  โรง  ชนิดกลอง  ชวงปดเทอม  ภาคเรียนท่ี  2/2555 368,704.50.-  บาท 

9 จัดซื้อของรางวัลโครงการงานวันเด็กตําบลปะแต 30,900.-  บาท 

10 จัดจางเหมาติดตั้งเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องสียงโครงการงานวันเด็กตําบลปะแต 4,600.-  บาท 

11 จัดจางทําปายไวนิลและปายโฟมโครงการงานวันเด็กตําบลปะแต 7,000.-  บาท 

12 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองฯพณฯวันมูหะมัดนอร  มะทา  พรอมคณะ 2,320.-  บาท 

13 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการงานวันเด็กตําบลปะแต 27,500.-  บาท 

14 จัดจางซอมคอมพิวเตอรรหัส  416-54-0080,416-54-0081  สํานักปลัด 1,490.-  บาท 

15 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มรับรองแขกผูมีเกียรติโครงการงานวันเด็กตําบลปะแต 2,960.-  บาท 

16 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน กค-8395  ยะลา 1,204.82.-  บาท 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    กุมภาพันธ   2556 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายบุญชัย  ดีเลิศไพบูลย ) 

                           ปลัดเทศบาลตําบลปะแต 

                                                                          ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลปะแต 

 

 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มกราคม  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 

 

จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน 80-4898 1,950.- ตกลงราคา 

 

(รานซี  เซอรวิส) 

1,950.- 

รานซี  เซอรวิส) 

1,950.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

10 ม.ค. 56 

2 

 

จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร  สํานักปลัด 14,240.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ  อินโฟเทค) 

14,240.- 

(บ.ทักษิณ  อินโฟเทค) 

14,240.- 

 

21  ม.ค. 56 

3 

 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 31,103.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

31,103.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

31,103.- 

 

21  ม.ค. 56 

4 

 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 22,188.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ  อินโฟเทค) 

22,188.- 

(บ.ทักษิณ  อินโฟเทค) 

22,188.- 

 

21  ม.ค. 56 

5 จัดจางเขาเลมพรอมถายเอกสารส ี 16,676.- ตกลงราคา (รานศิริวรรณ) 

16,676.- 

(รานศิริวรรณ) 

16,676.- 

 

21  ม.ค. 56 

6 จัดจางทําปายไวนิล  ยินดีตอนรับฯพณฯวันมูหะมัด

นอร  มะทา  (พิธีเปดอาคารโรงเรียนรุงอรุณพัฒนา) 

6,000.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

6,000.- 

(รานเกงศิลป) 

6,000.- 

 

21  ม.ค. 56 

7 จัดจางทําปายไวนิลเผยแพรพระราชดํารัส 3,000.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

3,000.- 

(รานเกงศิลป) 

3,000.- 

 

21  ม.ค. 56 

8 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน  7  โรง  ชนิดกลอง  

ชวงปดเทอม  ภาคเรียนท่ี  2/2555 

368,704.50.- กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟูดส  จํากัด) 

368,704.50.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส  จํากัด) 

368,704.50.- 

 

21  ม.ค. 56 

9 จัดซื้อของรางวัลโครงการงานวันเด็กตําบลปะแต 30,900.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

30,900.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

30,900.- 

 

22  ม.ค. 56 

10 จัดจางเหมาติดตั้งเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องสียง

โครงการงานวันเด็กตําบลปะแต 

4,600.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

4,600.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

4,600.- 

 

22  ม.ค. 56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มกราคม  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

 

11 จัดจางทําปายไวนิลและปายโฟมโครงการงานวันเด็ก

ตําบลปะแต 

7,000.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

7,000.- 

(รานเกงศิลป) 

7,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

22  ม.ค. 56 

12 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรอง

ฯพณฯวันมูหะมัดนอร  มะทา  พรอมคณะ 

2,320.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

2,320.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

2,320.- 

 

22 ม.ค. 55 

13 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการงาน

วันเด็กตําบลปะแต 

27,500.- ตกลงราคา  (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

27,500.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

27,500.- 

 

23  ม.ค. 56 

14 จัดจางซอมคอมพิวเตอรรหัส  416-54-0080,  

416-54-0081  สํานักปลัด 

1,490.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี)  

1,490.- 

(รานไอที  นัสรี)  

1,490.- 

 

23  ม.ค. 56 

15 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มรับรองแขกผู

มีเกียรติโครงการงานวันเด็กตําบลปะแต 

2,960.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

2,960.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

2,960.- 

 

23 ม.ค. 56 

16 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน กค-8395  ยะลา 1,204.82.- ตกลงราคา (บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

1,204.82.- 

(บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

1,204.82.- 

 

23 ม.ค. 56 

       

       

       

 


