
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  

2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 690.-  บาท 

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 13,676.-  บาท 

3 จัดซื้อวัสดุกอสรางหองนํ้ามัสยิดซอรฟยะห  บานตะโละเว  หมูท่ี  9  ตําบลปะแต 79,999.96.-  บาท 

4 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บจ-3802  ยะลา  พรอมติดตั้ง 8,650.-  บาท 

5 จัดซื้อกระดาตอเน่ือง  ขนาด 15*11 (เลือกตั้งซอม เขต 2  ตําบปะแต) 950.-  บาท 

6 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณเลือกตั้งซอม  เขต2  ตําบลปะแต 5,205.-  บาท 

7 จัดซื้ออะไหลซอมเครื่องเอกสาร Monolta-konica  รุน Bizhub 324 20,500.-  บาท 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด   15,480.-  บาท 

9 จัดจางเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองสวนราชการภายนอกเขามาตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี 4,200.-  บาท 

10 จัดจางทําปายประชาสัมพันธ  เพ่ือจัดทําเวทีประชาคมหมูบาน 500.-  บาท 

11 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม(เลือกตั้งซอม  เขต 2)  ตําบลปะแต 10,000.-  บาท 

12 จัดจางเชาเต็นทพรอมเกาอ้ีจัดเวทีประชาคมเพ่ือแสดงความคิดเห็นฯ (ทต.เคลื่อนท่ี ป 2556) 2,100.-  บาท 

13 จัดจางทําปายประชาสัมพันธจัดเวทีประชาคม เพ่ือแสดงความคิดเห็นฯ (ทต.เคลื่อนท่ี ป 2556) 500.-  บาท 

14 จัดจางประกอบอาหารวางพรอมเครื่องดื่มจัดเวที เพ่ือแสดงความคิดเห็นฯ (ทต.เคลื่อนท่ี ป 2556) 2,500.-  บาท 

15 จัดจางทําปายไวนิลโครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพสตรีตําบลปะแต  ป  2556 1,500.-  บาท 

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองชาง 2,175.-  บาท 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองชาง 360.-  บาท 

18 จางเหมาโครงการติดตั้งไฟฟาแสงจันทร  27  ตน 2,745,000.-  บาท 

19 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ 416-54-0087  กองชาง 350.-  บาท 

20 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศตามโครงการเสริมและพัฒนาคุณภาพสตรีตําบลปะแต 560,000.-  บาท 

21 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะหสัญจร  ครั้งท่ี  5 30,000.-  บาท 

22 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีโครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตําบลปะแต 4,900.-  บาท 
 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    กรกฎาคม  2556 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ ) 

                                                                                 นายกเทศมนตรีตําบลปะแต 
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ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  

2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

23 จัดจางทําปายไวนิลโครงการอีงัตมาต ี 4,500.-  บาท 

24 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่อมดื่มโครงการอีงัตมาต ี 15,000.-  บาท 

25 จัดซื้อชุดฌาปนกิจศพ 99,660.-  บาท 

26 จัดซื้ออุปกรณการแขงขันกีฬาโครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตําบลปะแต  ป  2556 2,904.-  บาท 

27 จัดซื้อถวยรางวัลโครงการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาตําบลปะแต  ป  2556 4,900.-  บาท 

28 จางเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายลือเน็ง-โตะตือมัน 4,822,000.-  บาท 

29 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ โครงการปนรักใหนอง 10,000.-  บาท 

30 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องเสียง โครงการปนรักใหนอง 18,900.-  บาท 

31 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม โครงการปนรักใหนอง 75,000.-  บาท  

32 จัดซื้อปจจัยยังชีพ โครงการปนรักใหนอง 200,000.-  บาท 

33 จัดซื้ออินทภาลัม โครงการจักกิจกรรนมละศิลอด ตําบลปะแต 297,000.-  บาท 
 

 

 

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    กรกฎาคม  2556 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ ) 

                                                                                 นายกเทศมนตรีตําบลปะแต 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 690.- ตกลงราคา (บ.ทักษัณอินโฟเทค จํากัด (ยะลา)) 

690.- 

(บ.ทักษัณอินโฟเทค จํากัด (ยะลา)) 

690.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

3  ม.ิย. 56 

2 

 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 13,676.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

13,676.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

13,676.- 

 

3 มิ.ย. 56 

3 

 

จัดซื้อวัสดุกอสรางหองนํ้ามัสยิดซอรฟยะห   

บานตะโละเว  หมูท่ี  9  ตําบลปะแต 

79,999.96.- ตกลงราคา (รานปะแตวัสดุกอสราง) 

79,999.96.- 

(รานปะแตวัสดุกอสราง) 

79,999.96.- 

 

3 มิ.ย. 56 

4 

 

จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บจ-3802  ยะลา  

พรอมติดตั้ง 

8,650.- ตกลงราคา (รานรัชสื่อสาร) 

8,650.- 

(รานรัชสื่อสาร) 

8,650.- 

 

4 มิ.ย. 56 

5 จัดซื้อกระดาตอเน่ือง  ขนาด 15*11 (เลือกตั้งซอม 

เขต 2  ตําบปะแต) 

950.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

950.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

950.- 

 

4 มิ.ย. 56 

6 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณเลือกตั้งซอม  เขต2  ตําบลปะแต 5,205.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

5,205. 

(รานสามพ่ีนอง) 

5,205. 

 

4 มิ.ย. 56 

7 จัดซื้ออะไหลซอมเครื่องเอกสาร Monolta-konica  

รุน Bizhub 324 

20,500.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

20,500.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

20,500.- 

 

4 มิ.ย. 56 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด   15,480.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค  จํากัด (ยะลา)) 

15,480.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค  จํากัด (ยะลา)) 

15,480.- 

 

4 มิ.ย. 56 

9 จัดจางเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองสวนราชการ

ภายนอกเขามาตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี 

4,200.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

4,200.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

4,200.- 

 

4 มิ.ย. 56 

10 จัดจางทําปายประชาสัมพันธ  เพ่ือจัดทําเวที

ประชาคมหมูบาน 

500.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

500.- 

(รานเกงศิลป) 

500.- 

 

4 มิ.ย. 56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน   2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

11 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม(เลือกตั้ง

ซอม  เขต 2)  ตําบลปะแต 

10,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

10,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

10,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

4 มิ.ย. 56 

12 จัดจางเชาเต็นทพรอมเกาอ้ีจัดเวทีประชาคมเพ่ือ

แสดงความคิดเห็นฯ (ทต.เคลื่อนท่ี ป 2556) 

2,100.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

2,100.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

2,100.- 

 

10 มิ.ย. 56 

13 จัดจางทําปายประชาสัมพันธจัดเวทีประชาคม 

เพ่ือแสดงความคิดเห็นฯ (ทต.เคลื่อนท่ี ป 2556) 

500.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

500.- 

(รานเกงศิลป) 

500.- 

 

10 มิ.ย. 56 

14 จัดจางประกอบอาหารวางพรอมเครื่องดื่มจัดเวที 

เพ่ือแสดงความคิดเห็นฯ (ทต.เคลื่อนท่ี ป 2556) 

2,500.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

2,500.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

2,500.- 

 

10 มิ.ย. 56 

15 จัดจางทําปายไวนิลโครงการเสริมสรางและพัฒนา

คุณภาพสตรีตําบลปะแต  ป  2556 

1,500.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

1,500.- 

(รานเกงศิลป) 

1,500.- 

 

10 มิ.ย. 56 

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองชาง 2,175.- ตกลงราคา (รานสามพ่ีนอง) 

2,175.- 

(รานสามพ่ีนอง) 

2,175.- 

 

10 มิ.ย. 56 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองชาง 360.- ตกลงราคา (รานไอที นัสรี) 

360.- 

(รานไอที นัสรี) 

360.- 

 

10 มิ.ย. 56 

18 จางเหมาโครงการติดตั้งไฟฟาแสงจันทร  27  ตน 2,745,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหน่ึงเอ็นจิเนียริ่ง) 

2,745,000.- 

(หจก.วีหน่ึงเอ็นจิเนียริ่ง) 

2,745,000.- 

 

10 มิ.ย. 56 

19 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ 416-

54-0087  กองชาง 

350.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

350.- 

(รานไอที  นัสรี) 

350.- 

 

10 มิ.ย. 56 

20 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศตามโครงการ

เสริมและพัฒนาคุณภาพสตรีตําบลปะแต 

560,000.- วิธีพิเศษ (รานเท่ียงธรรมทัวร) 

560,000.- 

(รานเท่ียงธรรมทัวร) 

560,000.- 

 

13 มิ.ย. 56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน   2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

21 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการดะวะหสัญจร  

ครั้งท่ี  5 

30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

20 มิ.ย. 56 

22 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีโครงการจัดกิจกรรมแขงขัน

กีฬาตําบลปะแต 

4,900.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

4,900.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

4,900.- 

20 มิ.ย. 56 

23 จัดจางทําปายไวนิลโครงการอีงัตมาต ี 4,500.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

4,500.- 

(รานเกงศิลป) 

4,500.- 

 

20 มิ.ย. 56 

24 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการ

อีงัตมาต ี

15,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

15,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

15,000.- 

 

20 มิ.ย. 56 

25 จัดซื้อชุดฌาปนกิจศพ 99,660.- ตกลงราคา (รานวิน) 

99,660.- 

(รานวิน) 

99,660.- 

 

20 มิ.ย. 56 

26 จัดซื้ออุปกรณการแขงขันโครงการกีฬาเซปค

ตะกรอสัมพันธตําบลปะแต  ครั้งท่ี  1 

2,904.- ตกลงราคา (รานเปนหน่ึง  เซอรวิส) 

2,904.- 

(รานเปนหน่ึง  เซอรวิส) 

2,904.- 

 

20 มิ.ย. 56 

27 จัดซื้อถวยรางวัลโครงการกีฬาเซปคตะกรอ

สัมพันธตําบลปะแต  ครั้งท่ี  1 

4,900.- ตกลงราคา (รานวิน) 

4,900.- 

(รานวิน) 

4,900.- 

 

20 มิ.ย. 56 

28 จางเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายลือเน็ง-

โตะตือมัน 

4,822,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย  กรุป) 

4,822,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย  กรุป) 

4,822,000.- 

 

21 มิ.ย. 56 

29 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ โครงการปนรัก

ใหนอง 

10,000.- ตกลงราคา (รานเกงศิลป) 

10,000.- 

(รานเกงศิลป) 

10,000.- 

 

24 มิ.ย. 56 

30 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องเสียง โครงการ

ปนรักใหนอง 

18,900.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

18,900.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

18,900.- 

 

24 มิ.ย. 56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน   2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

31 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม โครงการ

ปนรักใหนอง 

75,000.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

75,000.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

75,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว

24 มิ.ย. 56 

32 จัดซื้อปจจัยยังชีพ โครงการปนรักใหนอง 200,000.- วิธีพิเศษ (รานวิน) 

200,000.- 

(รานวิน) 

200,000.- 

 

24 มิ.ย. 56 

33 จัดซื้ออินทภาลัม โครงการจักกิจกรรนมละศิลอด 

ตําบลปะแต 

297,000.- วิธีพิเศษ (รานวิน) 

297,000.- 

(รานวิน) 

297,000.- 

 

25 มิ.ย. 56 

       

       

       

       

       

       

 


