
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  

2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  เดือน  พ.ค.  2556 36,300.-  บาท 

2 จัดจางเชาเต็นท  โครงการเสริมสรางศักยภาพเยาวชนตําบลปะแต 4,900.-  บาท 

3 จัดจางทําปายไวนิล  โครงการเสริมสรางศักยภาพเยาวชนตําบลปะแต 6,000.-  บาท 

4 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม  โครงการเสริมสรางศักยภาพเยาวชนตําบลปะแต 77,000.-  บาท 

5 จัดจางทําปายไวนิล (โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท) 1,000.-  บาท 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 17,860.- บาท  

7 จัดจางเหมาโครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ 129,000.-  บาท 

8 จัดซื้อชุดสูบนํ้าพรอมอุปกรณติดตั้ง 160,000.-  บาท 

9 จัดซื้อชุดอาบนํ้าศพ  จํานวน  8  ชุด 256,000.-  บาท 

10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ 75,000.-  บาท 

11 จัดซื้อวัสดุกระเบ้ืองพรอมอุปกรณติดตั้ง(ผูประสบอุทกภัย  หมูท่ี  1,2,3,5,6  ตําบลปะแต) 95,972.30.-  บาท 

12 จัดจางเหมาประกอบกลางวัน ศพด.ปะแต 87,360.-  บาท 

13 จัดจางเหมาประกอบกลางวัน ศพด.ตอเลาะ 68,640.-  บาท 

14 จัดจางเหมาประกอบกลางวัน ศพด.ฆอรอราแม 87,360.-  บาท 

15 จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการเทศบาลสัมพันธ  เมืองรามันหเกมส  ประจําป  2556 21,000.-  บาท 

16 จัดซื้ออุปกรณกีฬาโครงการเทศบาลสัมพันธ  เมืองรามันหเกมส  ประจําป  2556 11,982.-  บาท 

17 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปะแต  จํานวน  3  ศูนย 287,000.-  บาท  

18 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676  ยะลา 12,558.59.-  บาท 

19 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน กค-8395 ยะลา 4,379.51.-  บาท 

20 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 7 โรง นมชนิดถุง ภาคเรียนท่ี  1/2556 944,225.10.-  บาท 

21 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. 3 ศูนย นม ยู เอส ทีชนิดกลอง  ภาคเรียนท่ี  1/2556 133,555.50.-  บาท 

22 จัดจางซอมแซมปายช่ือเทศบาลตําบลปะแต 5,390.-  บาท 

23 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะหสัญจร  ครั้งท่ี  4 30,000.-  บาท 

24 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  เดือน มิถุนายน  2556 41,280.-  บาท 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    มิถุนายน  2556 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ ) 

                                                                                 นายกเทศมนตรีตําบลปะแต 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   พฤษภาคม  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  เดือน  พ.ค.  2556 36,300.- ตกลงราคา (รานบัซรีย  บริการ) 

36,300.- 

(รานบัซรีย  บริการ) 

36,300.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1  พ.ค. 56 

2 

 

จัดจางเชาเต็นท  โครงการเสริมสรางศักยภาพ

เยาวชนตําบลปะแต 

4,900.- ตกลงราคา (นายตูแลลูดิง  ตูแงตือเงาะ) 

4,900.- 

(นายตูแลลูดิง  ตูแงตือเงาะ) 

4,900.- 

 

2 พ.ค. 56 

3 

 

จัดจางทําปายไวนิล  โครงการเสริมสรางศักยภาพ

เยาวชนตําบลปะแต 

6,000.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

6,000.- 

(รานเกงศิลป) 

6,000.- 

 

2 พ.ค. 56 

4 

 

จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม  โครงการ

เสริมสรางศักยภาพเยาวชนตําบลปะแต 

77,000.- ตกลงราคา (นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

77,000.- 

(นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

77,000.- 

 

3 พ.ค. 56 

5 จัดจางทําปายไวนิล (โครงการเลือกตั้งเชิง

สมานฉันท) 

1,000.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

1,000.- 

(รานเกงศิลป) 

1,000.- 

 

3 พ.ค. 56 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 17,860.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโพเทค จํากัด ยะลา) 

17,860.- 

(บ.ทักษิณ อินโพเทค จํากัด ยะลา) 

17,860.- 

 

10 พ.ค. 56 

7 จัดจางเหมาโครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ 129,000.- วิธีพิเศษ (รานวิน) 

129,000.- 

(รานวิน) 

129,000.- 

 

7 พ.ค. 56 

8 จัดซื้อชุดสูบนํ้าพรอมอุปกรณติดตั้ง 160,000.- วิธีพิเศษ (รานยะลาเทรดดิ้ง) 

160,000.- 

(รานยะลาเทรดดิ้ง) 

160,000.- 

 

8 พ.ค. 56 

9 จัดซื้อชุดอาบนํ้าศพ  จํานวน  8  ชุด 256,000.- วิธีพิเศษ (รานสามพ่ีนอง) 

256,000.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

256,000.- 

 

8 พ.ค. 56 

10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ 75,000.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

75,000.- 

(รานไอที  นัสรี) 

75,000.- 

 

14 พ.ค. 56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   พฤษภาคม   2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

11 จัดซื้อวัสดุกระเบ้ืองพรอมอุปกรณติดตั้ง(ผูประสบ

อุทกภัย  หมูท่ี  1,2,3,5,6  ตําบลปะแต) 

95,972.30.- ตกลงราคา (หจก.วีหน่ึง เอ็นจิ เนียริ่ง) 

95,972.30.- 

(หจก.วีหน่ึง เอ็นจิ เนียริ่ง) 

95,972.30.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

14 พ.ค. 56 

12 จัดจางเหมาประกอบกลางวัน ศพด.ปะแต 87,360.- ตกลงราคา (นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

87,360.- 

(นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

87,360.- 

 

14 พ.ค. 56 

13 จัดจางเหมาประกอบกลางวัน ศพด.ตอเลาะ 68,640.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

68,640.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

68,640.- 

 

14 พ.ค. 56 

14 จัดจางเหมาประกอบกลางวัน ศพด.ฆอรอราแม 87,360.- ตกลงราคา (นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

87,360.- 

(นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

87,360.- 

 

14 พ.ค. 56 

15 จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการเทศบาลสัมพันธ  เมืองรา

มันหเกมส  ประจําป  2556 

21,000.- ตกลงราคา (ฟรดาวส ก๊ิปช็อป แอนด สปอรต) 

21,000.- 

ฟรดาวส ก๊ิปช็อป แอนด สปอรต) 

21,000.- 

 

20 พ.ค. 56 

16 จัดซื้ออุปกรณกีฬาโครงการเทศบาลสัมพันธ  เมือง

รามันหเกมส  ประจําป  2556 

11,982.- ตกลงราคา (ฟรดาวส ก๊ิปช็อป แอนด สปอรต) 

11,982.- 

(ฟรดาวส ก๊ิปช็อป แอนด สปอรต) 

11,982.- 

 

20 พ.ค. 56 

17 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลปะแต  จํานวน  3  ศูนย 

287,000.- วิธีพิเศษ (รานมุเศาวิร  การคา) 

287,000.- 

(รานมุเศาวิร  การคา) 

287,000.- 

 

20 พ.ค. 56 

18 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676  

ยะลา 

12,558.59.- ตกลงราคา (บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด ยะลา) 

12,558.59.- 

(บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด ยะลา) 

12,558.59.- 

 

21 พ.ค. 56 

19 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน กค-8395 ยะลา 4,379.51.- ตกลงราคา (บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด ยะลา) 

4,379.51.- 

(บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด ยะลา) 

4,379.51.- 

 

23 พ.ค. 56 

20 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 7 โรง นมชนิดถุง 

ภาคเรียนท่ี  1/2556 

944,225.10.- กรณีพิเศษ (บ.ยะลา กูด มิลค จํากัด) 

944,225.10.- 

(บ.ยะลา กูด มิลค จํากัด) 

944,225.10.- 

 

23 พ.ค. 56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   พฤษภาคม   2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

21 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. 3 ศูนย นม ยู เอส ที

ชนิดกลอง  ภาคเรียนท่ี  1/2556 

133,555.50.- กรณีพิเศษ (บ.ยะลา กูด มิลค จํากัด) 

133,555.50.- 

(บ.ยะลา กูด มิลค จํากัด) 

133,555.50.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

23 พ.ค. 56 

22 จัดจางซอมแซมปายช่ือเทศบาลตําบลปะแต 5,390.- ตกลงราคา (รานโลตัสสติ๊กเกอร) 

5,390.- 

(รานโลตัสสติ๊กเกอร) 

5,390.- 

 

28 พ.ค. 56 

23 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะหสัญจร  

ครั้งท่ี  4 

30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

 

28 พ.ค. 56 

24 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  เดือน มิถุนายน  2556 41,280.- ตกลงราคา (รานบัซรีย  บริการ) 

41,280.- 

(รานบัซรีย  บริการ) 

41,280.- 

 

31 พ.ค. 56 

 


