
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  

2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดซื้อนํ้ามันสํานักปลัด ประจําเดือน กรกฎาคม 56 33,465.-  บาท 

2 จัดจางทําแผนประชาสัมพันธ  การดําเนินงานของเทศบาลตําบลปะแต  ขนาด  3  A 55,000.-  บาท 

3 จัดจางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร  รหัส  487-54-0003  สํานักปลัด 2,500.-  บาท 

4 จัดจางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ  416-51-0075,416-54-0086  กองคลัง 7,650.-  บาท 

5 จางเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  4077  สายปะแต-ยะหา 175,000.-  บาท 

6 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  80-4896  ยะลา 33,780.-  บาท 

7 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  บง-1676  ยะลา 6,922.90.-  บาท 

8 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  กค-8395  ยะลา 1,671.34.-  บาท 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึกเครื่องปริ้นเตอร  Conon MP 287)  กองคลัง 1,090.-  บาท 

10 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร  สํานักปลัด 6,550.-  บาท 

11 จัดจางเชาเครื่องเสียง โครงการเชิดชูคนดี  แดผูกลาตําบลปะแต 2,000.-  บาท 

12 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ี โครงการเชิดชูคนดี  แดผูกลาตําบลปะแต 3,720.-  บาท 

13 จัดจางทําปายประชาสัมพันธ โครงการเชิดชูคนดี  แดผูกลาตําบลปะแต 4,900.-  บาท 

14 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการจัดกิจกรรมดะวะหสัญจร ครั้งท่ี  6 30,000.-  บาท 

15 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  บฉ-3116  ยะลา 17,655.-  บาท 
 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    สิงหาคม  2556 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ ) 

                                                                                 นายกเทศมนตรีตําบลปะแต 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กรกฎาคม  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดซื้อนํ้ามันสํานักปลัด ประจําเดือน กรกฎาคม 56 33,465.- ตกลงราคา (รานบัซรีย  บริการ) 

33,465.- 

(รานบัซรีย  บริการ) 

33,465.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 ก.ค. 56 

2 

 

จัดจางทําแผนประชาสัมพันธ  การดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลปะแต  ขนาด  3  A 

55,000.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

55,000.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

55,000.- 

 

5 ก.ค. 56 

3 

 

จัดจางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร  รหัส  487-54-

0003  สํานักปลัด 

2,500.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

2,500.- 

(รานไอที  นัสรี) 

2,500.- 

 

5 ก.ค. 56 

4 

 

จัดจางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ  

416-51-0075,416-54-0086  กองคลัง 

7,650.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

7,650.- 

(รานไอที  นัสรี) 

7,650.- 

 

10 ก.ค. 56 

5 จางเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางหลวงแผนดิน  

หมายเลข  4077  สายปะแต-ยะหา 

175,000.- วิธีพิเศษ (รานปะแต  วัสดุกอสราง) 

175,000.- 

(รานปะแต  วัสดุกอสราง) 

175,000.- 

 

12  ก.ค. 56 

6 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  80-4896  ยะลา 33,780.- ตกลงราคา (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 

33,780.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 

33,780.- 

 

17 ก.ค. 56 

7 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  บง-1676  ยะลา 6,922.90.- ตกลงราคา (บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด ยะลา) 

6,922.90.- 

(บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด ยะลา) 

6,922.90.- 

 

25 ก.ค. 56 

8 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  กค-8395  ยะลา 1,671.34.- ตกลงราคา (บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด ยะลา) 

1,671.34.- 

(บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด ยะลา) 

1,671.34.- 

 

25 ก.ค. 56 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องปริ้นเตอร  

Conon MP 287)  กองคลัง 

1,090.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

1,090.- 

(รานไอที  นัสรี) 

1,090.- 

 

25 ก.ค. 56 

10 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร  สํานักปลัด 6,550.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ  อินโฟเทค  จํากัด) 

6,550.- 

(บ.ทักษิณ  อินโฟเทค  จํากัด) 

6,550.- 

 

25 ก.ค. 56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กรกฎาคม   2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

11 จัดจางเชาเครื่องเสียง โครงการเชิดชูคนดี  แดผู

กลาตําบลปะแต 

2,000.- ตกลงราคา (นายดือราแม  เจะยอ) 

2,000.- 

(นายดือราแม  เจะยอ) 

2,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

25 ก.ค. 56 

12 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ี โครงการเชิดชูคนดี  แดผู

กลาตําบลปะแต 

3,720.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

3,720.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

3,720.- 

 

25 ก.ค. 56 

13 จัดจางทําปายประชาสัมพันธ โครงการเชิดชูคนดี  

แดผูกลาตําบลปะแต 

4,900.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

4,900.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

4,900.- 

 

25 ก.ค. 56 

14 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการจัดกิจกรรม

ดะวะหสัญจร  ครั้งท่ี  6 

30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

 

26 ก.ค. 56 

15 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน  บฉ-3116  

ยะลา 

17,655.- ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย  จํากัด  ยะลา) 

17,655.- 

(บ.พิธานพาณิชย  จํากัด  ยะลา) 

17,655.- 

 

29 ก.ค. 56 

 


