
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 

2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดซื้อนํ้ามันสํานักปลัด  ประจําเดือน  มีนาคม  56 33,500.-  บาท 

2 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  บง-1676  ยะลา 2,199.92.-  บาท 

3 จัดซื้อเสื้อทองถ่ินไทย  ป  2556 8,400.-  บาท 

4 จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการจดกิจกรรมกีฬาตําบลปะแต(ฟุตบอลอวุโสสัมพันธ  ยะหาคัพ  56) 9,450.-  บาท 

5 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  บฉ-3116  ยะลา 1,340.-  บาท 

6 จัดจางเหมาติดตั้งไฟฟาแสงจันทรแบบก่ิงเดี่ยว  สูง  9  เมตร 5,798,000.-  บาท 

7 จัดจางซอมแอร  สํานักปลัด 8,000.-  บาท 

8  จัดจางประกอบอาหารโครงการดะวะหสัญจร  ครั้งท่ี  2 30,000.-  บาท 

9 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  บจ-3802  ยะลา 6,000.-  บาท 

10 จัดจางเหมาประกอบอาหาร,อาหารวางและเครื่องดื่มโครงการคายอบรมเยาวชนตําบลปะแต 36,000.-  บาท 

11 จัดจางทําปายไวนิล  โครงการคายอบรมเยาวชนตําบลปะแต 3,000.-  บาท 

12 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย  ขนาด  6  ตัน  6  ลอ  ขนาดความจุไมนอยกวา  10  ลูกบาศกเมตร 2,298,000.-  บาท 

13 จัดจางทําปายไวนิล+ปายโฟม  โครงการสงเสริมวันแหงความภาคภูมิใจและงานวิชาการตําบลปะแต 3,500.-  บาท  

14 จัดจางเชาเครื่องเสียง  เต็นท  เกาอ้ี  ตกแตงเวที  โครงการสงเสริมวันแหงความภาคภูมิใจและงาน

วิชาการตําบลปะแต 

6,900.-  บาท 

15 จัดซื้ออุปกรณ+รางวัลโครงการสงเสริมวันแหงความภาคภูมิใจและงานวิชาการตําบลปะแต 14,345.-  บาท 

16 จัดซื้ออะไหลรถยนตทะเบียน  80-4896  ยะลา 3,348.03.-  บาท 

17 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  โครงการสงเสริมวันแหงความภาคภูมิใจและงาน

วิชาการตําบลปะแต 

15,000.-  บาท 

18 จัดจางซอมแซมคอมพิวเตอร  416-54-0081  สํานักปลัด 500.-  บาท 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    เมษายน   2556 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ ) 

                                                                                 นายกเทศมนตรีตําบลปะแต 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดซื้อนํ้ามันสํานักปลัด  ประจําเดือน  มีนาคม  56 33,500.-   ตกลงราคา (รานบัซรีย  บริการ) 

33,500.-   

(รานบัซรีย  บริการ) 

33,500.-   

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 มี.ค.  56 

2 

 

จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  บง-1676  ยะลา 2,199.92.- ตกลงราคา (บ.ปตตานี  เจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

2,199.92.- 

(บ.ปตตานี  เจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

2,199.92.- 

 

8  มี.ค. 56 

3 

 

จัดซื้อเสื้อทองถ่ินไทย  ป  2556 8,400.- ตกลงราคา (ฟรดาวส  ก๊ิปชอป  แอนด  สปอรต) 

8,400.- 

(ฟรดาวส  ก๊ิปชอป  แอนด  สปอรต) 

8,400.- 

 

8  มี.ค. 56 

4 

 

จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการจดกิจกรรมกีฬาตําบลปะแต

(ฟุตบอลอวุโสสัมพันธ  ยะหาคัพ  56) 

9,450.- ตกลงราคา (ฟรดาวส  ก๊ิปชอป  แอนด  สปอรต) 

9,450.- 

(ฟรดาวส  ก๊ิปชอป  แอนด  สปอรต) 

9,450.- 

 

12  ม.ีค. 56 

5 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  บฉ-3116  ยะลา 1,340.- ตกลงราคา (รานซี  เซอรวิส) 

1,340.- 

(รานซี  เซอรวิส) 

1,340.- 

 

15  ม.ีค.  56 

6 จัดจางเหมาติดตั้งไฟฟาแสงจันทรแบบก่ิงเดี่ยว   

สูง  9  เมตร 

5,798,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหน่ึง  เอ็นจิเนียริ่ง) 

5,798,000.- 

(หจก.วีหน่ึง  เอ็นจิเนียริ่ง) 

5,798,000.- 

 

15  ม.ีค.  56 

7 จัดจางซอมแอร  สํานักปลัด 8,000.- ตกลงราคา (โมดิฟายด  แอร  เซอรวิส) 

8,000.- 

(โมดิฟายด  แอร  เซอรวิส) 

8,000.- 

 

15  ม.ีค.  56 

8  จัดจางประกอบอาหารโครงการดะวะหสัญจร   

ครั้งท่ี  2 

30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

 

20  ม.ีค.  56 

9 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  บจ-3802  ยะลา 6,000.- ตกลงราคา (รานซี  เซอรวิส) 

6,000.- 

(รานซี  เซอรวิส) 

6,000.- 

 

21  ม.ีค.  56 

10 จัดจางเหมาประกอบอาหาร,อาหารวางและ

เครื่องดื่มโครงการคายอบรมเยาวชนตําบลปะแต 

36,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

36,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

36,000.- 

 

25  ม.ีค.  56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

 

11 จัดจางทําปายไวนิล  โครงการคายอบรมเยาวชนตําบล

ปะแต 

3,000.- ตกลงราคา (รานแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 

3,000.- 

(รานแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 

3,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

25  ม.ีค.  56 

12 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย  ขนาด  6  ตัน   

6  ลอ  ขนาดความจุไมนอยกวา  10  ลูกบาศกเมตร 

2,298,000.- วิธีพิเศษ บ.เรืองสมุทร บอดี้บัส แอนด ทรัค จํากัด 

2,298,000.- 

บ.เรืองสมุทร บอดี้บัส แอนด ทรัค จํากัด 

2,298,000.- 

 

26  ม.ีค.  56 

13 จัดจางทําปายไวนิล+ปายโฟม  โครงการสงเสริมวัน

แหงความภาคภูมิใจและงานวิชาการตําบลปะแต 

3,500.- ตกลงราคา (รานแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 

3,500.- 

(รานแหลมตะลุมพุก  โฆษณา) 

3,500.- 

 

27  ม.ีค.  56 

14 จัดจางเชาเครื่องเสียง  เต็นท  เกาอ้ี  ตกแตงเวที  

โครงการสงเสริมวันแหงความภาคภูมิใจและงาน

วิชาการตําบลปะแต 

6,900.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

6,900.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

6,900.- 

 

27  ม.ีค.  56 

15 จัดซื้ออุปกรณ+รางวัลโครงการสงเสริมวันแหงความ

ภาคภูมิใจและงานวิชาการตําบลปะแต 

14,345.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

14,345.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

14,345.- 

 

27  ม.ีค.  56 

16 จัดซื้ออะไหลรถยนตทะเบียน  80-4896  ยะลา 3,348.03.- ตกลงราคา (บ.ปตตานี  เจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

3,348.03.- 

(บ.ปตตานี  เจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

3,348.03.- 

 

27  มี.ค.  56 

17 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

โครงการสงเสริมวันแหงความภาคภูมิใจและงาน

วิชาการตําบลปะแต 

15,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซอนี  อาเซ็ง) 

15,000.- 

(นางสาวดาซอนี  อาเซ็ง) 

15,000.- 

 

28  ม.ีค.  56 

18 จัดจางซอมแซมคอมพิวเตอร  416-54-0081   

สํานักปลัด 

500.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

500.- 

(รานไอที  นัสรี) 

500.- 

28  ม.ีค.  56 

 


