
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  

2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  ประจําเดือน  ก.พ. 29,000.-  บาท 

2 จัดจางเหมาประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองเปดสภา 4,000.-  บาท 

3 จัดจางทําปายไวนิลยินดีตอนรับนายกเทศมนตรีตําบลปะแต/สมาชิกเทศบาลตําบลปะแต 4,500.-  บาท 

4 จัดซื้อของท่ีระลึกโครงการรวมพลังตําบลปะแตถวายลงนามถวายพระพร 1,900.-  บาท 

5 จัดจางเหมารถบัสตามโครงการรวมพลังตําบลปะแตลงนามถวายพระพร 60,000.-  บาท 

6 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการรวมพลังตําบลปะแตลงนามถวายพระพร 1,500.-  บาท 

7 จัดจางซอมเครื่องปริ้นเตอร  รหัส  487-54-0003  สํานักปลัด 3,300.-  บาท 

8 จัดจางซอมเครื่องปริ้นเตอร  รหัส  487-54-0001  กองชาง 1,700.-  บาท 

9 จัดจางซอมคอมพิวเตอร  รหัส  416--54-0085  กองคลัง 350.-  บาท 

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 4,499.-  บาท 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณประปาหมูบาน หมูท่ี  6 1,650.-  บาท 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองชาง 1,480.-  บาท 

13 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676 ยะลา 17,867.-  บาท 

14 จัดซื้อวัสดุกอสราง 30,000.-  บาท 

15 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 23,754.-  บาท 

16 จัดซื้อวัสดุกอสราง  กองชาง 12,033.-  บาท 

17 จัดจางทําปายผาโครงการสงเสริมการเรียนรูเปดโลกทัศนมุงสูโลกกวางตําบลปะแต 500.-  บาท 

18 จัดจางทําปายประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปะแต 4,500.-  บาท 

19 จัดจางประกอบอาหารโครงการสงเสริมการเรียนรูเปดโลกทัศนมุงสูโลกกวางตําบลปะแต 14,000.-  บาท 

20 จัดจางเหมารถโดยสารประจําทางโครงการสงเสริมการเรียนรูมุงสูโลกกวางตําบลปะแต 24,000.-  บาท 

21 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะหสัญจร  ครั้งท่ี  1 30,000.-  บาท 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    มีนาคม   2556 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ ) 

                                                                                 นายกเทศมนตรีตําบลปะแต 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 

 

จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  ประจําเดือน  ก.พ. 29,000.- ตกลงราคา (รานบัซรีย บริการ) 

29,000.- 

(รานบัซรีย บริการ) 

29,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 ก.พ. 56 

2 

 

จัดจางเหมาประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มเลี้ยง

รับรองเปดสภา 

4,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

4,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

4,000.- 

 

4 ก.พ. 56 

3 

 

จัดจางทําปายไวนิลยินดีตอนรับนายกเทศมนตรี

ตําบลปะแต/สมาชิกเทศบาลตําบลปะแต 

4,500.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

4,500.- 

(รานเกงศิลป) 

4,500.- 

 

4 ก.พ. 56 

4 

 

จัดซื้อของท่ีระลึกโครงการรวมพลังตําบลปะแตถวาย

ลงนามถวายพระพร 

1,900.- ตกลงราคา (นางสาวตวนไซณู  หะยีมามะ) 

1,900.- 

(นางสาวตวนไซณู  หะยีมามะ) 

1,900.- 

 

8 ก.พ. 56 

5 จัดจางเหมารถบัสตามโครงการรวมพลังตําบลปะแต

ลงนามถวายพระพร 

60,000.- ตกลงราคา (เท่ียงธรรม  ทัวร) 

60,000.- 

(เท่ียงธรรม  ทัวร) 

60,000.- 

 

12 ก.พ. 56 

6 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการรวมพลัง

ตําบลปะแตลงนามถวายพระพร 

1,500.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

1,500.- 

(รานเกงศิลป) 

1,500.- 

 

12 ก.พ. 56 

7 จัดจางซอมเครื่องปริ้นเตอร  รหัส  487-54-0003  

สํานักปลัด 

3,300.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

3,300.- 

(รานไอที  นัสรี) 

3,300.- 

 

19 ก.พ. 56 

8 จัดจางซอมเครื่องปริ้นเตอร  รหัส  487-54-0001  

กองชาง 

1,700.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

1,700.- 

(รานไอที  นัสรี) 

1,700.- 

 

19 ก.พ. 56 

9 จัดจางซอมคอมพิวเตอร  รหัส  416--54-0085  

กองคลัง 

350.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

350.- 

(รานไอที  นัสรี) 

350.- 

 

19 ก.พ. 56 

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 4,499.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

4,499.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

4,499.- 

 

19 ก.พ. 56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณประปาหมูบาน หมูท่ี  6 1,650.- ตกลงราคา (รานปะแตวัสดุกอสราง) 

1,650.- 

(รานปะแตวัสดุกอสราง) 

1,650.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

19 ก.พ. 56 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองชาง 1,480.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

1,480.- 

(รานไอที  นัสรี) 

1,480.- 

 

19 ก.พ. 56 

13 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676 ยะลา 17,867.- ตกลงราคา (หจก.เฉลียวศักดิ์  ยานยนต) 

17,867.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์  ยานยนต) 

17,867.- 

 

21 ก.พ. 56 

14 จัดซื้อวัสดุกอสราง 30,000.- ตกลงราคา (รานปะแตวัสดุกอสราง) 

30,000.- 

(รานปะแตวัสดุกอสราง) 

30,000.- 

 

21 ก.พ. 56 

15 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 23,754.- ตกลงราคา (หจก.เฉลียวศักดิ์  ยานยนต) 

23,754.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์  ยานยนต) 

23,754.- 

 

21 ก.พ. 56 

16 จัดซื้อวัสดุกอสราง  กองชาง 12,033.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

12,033.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

12,033.- 

 

21 ก.พ. 56 

17 จัดจางทําปายผาโครงการสงเสริมการเรียนรูเปดโลก

ทัศนมุงสูโลกกวางตําบลปะแต 

500.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

500.- 

(รานเกงศิลป) 

500.- 

 

21 ก.พ. 56 

18 จัดจางทําปายประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลปะแต 

4,500.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

4,500.- 

(รานเกงศิลป) 

4,500.- 

 

21 ก.พ. 56 

19 จัดจางประกอบอาหารโครงการสงเสริมการเรียนรู

เปดโลกทัศนมุงสูโลกกวางตําบลปะแต 

14,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

14,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

14,000.- 

 

21 ก.พ. 56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

 

20 จัดจางเหมารถโดยสารประจําทางโครงการสงเสริม

การเรียนรูมุงสูโลกกวางตําบลปะแต 

24,000.- ตกลงราคา (นายมะรอวี  สะอะ) 

24,000.- 

(นายมะรอวี  สะอะ) 

24,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

21 ก.พ. 56 

21 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะหสัญจร  

ครั้งท่ี  1 

30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

 

21 ก.พ. 56 

       

       

       

       

       

       

       

 

 


