
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  กันยายน 

2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดจางเชาเหมาบริการรถบัสปรับอากาศโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  ป  2556 84,000.-  บาท  

2 จัดจางทําปายโครงการสงเสริมความรูแกเยาวชน  (ภัยธรรมชาติ) 500.-  บาท 

3 จัดซื้อเครื่องตัดหญา 9,500.-  บาท 

4 จัดซื้อเคมีดับเพลิง  ชนิดผงเคมีแหง ABC 4,000.-  บาท 

5 จัดจางตอสัญญาการใหบริการเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บเว็บไซดเทศบาลตําบลปะแต 10,000.-  บาท 

6 จางเหมาโครงการกอสรางซุมเทิดพระเกียรติเทศบาลตําบลปะแต 1,196,000.-  บาท 

7 จางเหมาโครงการติดตั้งไฟฟาแสงจันทรแบบก่ิงเดี่ยว สูง 9  เมตร   จํานวน  10  ตน 889,000.-  บาท 

8 จางเหมาโครงการปรับปรุง/ซอมแซมปายเขตหมูบาน  ณ  หมูท่ี  1-9  จํานวน  18  ชุด 199,000.-  บาท 

9 จางเหมาโครงการกอสราง  ถนนคสล. ณ คายศูนยบําบัดยาเสพติด  หมูท่ี 6  ตําบลปะแต 688,000.-  บาท 

10 จางเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวาง ณ หมูท่ี  6-7 ตําบลปะแต 2,769,000.-  บาท 

11 จางเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวาง  street lighting road ณ หมูท่ี  1-7 และ 9  จํานวน  50  ชุด 1,248,000.-  บาท 

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 23,004.-  บาท 

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 4,009.-  บาท 

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 11,377.-  บาท 

15 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676  ยะลา 773.61.-  บาท 

16 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  สํานักปลัด 4,500.-  บาท 

17 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการจัดกิจกรรมดะวะหสัญจร  ครั้งท่ี  7 30,000.-  บาท 
 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    ตุลาคม  2556 

 

                              (ลงชื่อ)          

                ( นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ ) 

                                                                                 นายกเทศมนตรีตําบลปะแต 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กันยายน  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดจางเชาเหมาบริการรถบัสปรับอากาศโครงการ

อบรมและทัศนศึกษาดูงาน  ป  2556 

84,000.- ตกลงราคา 

 

(รานแฟมิลี่ สมหวัง ทัวร) 

84,000.- 

(รานแฟมิลี่ สมหวัง ทัวร) 

84,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

5 ก.ย. 56 

2 

 

จัดจางทําปายโครงการสงเสริมความรูแกเยาวชน  

(ภัยธรรมชาติ) 

500.- ตกลงราคา (รานเขียวอารต) 

500.- 

(รานเขียวอารต) 

500.- 

 

12 ก.ย. 56 

3 

 

จัดซื้อเครื่องตัดหญา 9,500.- ตกลงราคา (รานวิน) 

9,500.- 

(รานวิน) 

9,500.- 

 

12 ก.ย. 56 

4 

 

จัดซื้อเคมีดับเพลิง  ชนิดผงเคมีแหง ABC 4,000.- ตกลงราคา (รุงเรืองเคมีคอลเซฟตี้ แอนด เซอรวิส) 

4,000.- 

(รุงเรืองเคมีคอลเซฟตี้ แอนด เซอรวิส) 

4,000.- 

 

13 ก.ย. 56 

5 จัดจางตอสัญญาการใหบริการเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บเว็บ

ไซดเทศบาลตําบลปะแต 

10,000.- ตกลงราคา (บ.ซีเจ เวิลด คอมพิวนิเคช่ัน จํากัด) 

10,000.- 

(บ.ซีเจ เวิลด คอมพิวนิเคช่ัน จํากัด) 

10,000.- 

 

13 ก.ย. 56 

6 จางเหมาโครงการกอสรางซุมเทิดพระเกียรติ

เทศบาลตําบลปะแต 

1,196,000.- วิธีพิเศษ (หจก.ทรัพยกัลยากร) 

1,196,000.- 

(หจก.ทรัพยกัลยากร) 

1,196,000.- 

 

16 ก.ย. 56 

7 จางเหมาโครงการติดตั้งไฟฟาแสงจันทรแบบก่ิงเดี่ยว 

สูง 9  เมตร   จํานวน  10  ตน 

889,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหน่ึง  เอ็นจิเนียริ่ง) 

889,000.- 

(หจก.วีหน่ึง  เอ็นจิเนียริ่ง) 

889,000.- 

 

16 ก.ย. 56 

8 จางเหมาโครงการปรับปรุง/ซอมแซมปายเขต

หมูบาน  ณ  หมูท่ี  1-9  จํานวน  18  ชุด 

199,000.- วิธีพิเศษ (รานลีนา จําหนายวัสดุและอุปกรณ) 

199,000.- 

(รานลีนา จําหนายวัสดุและอุปกรณ) 

199,000.- 

 

16 ก.ย. 56 

9 จางเหมาโครงการกอสราง  ถนนคสล. ณ คายศูนย

บําบัดยาเสพติด  หมูท่ี 6  ตําบลปะแต 

688,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุป) 

688,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุป) 

688,000.- 

 

16 ก.ย. 56 

10 จางเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวาง ณ 

หมูท่ี  6-7 ตําบลปะแต 

2,769,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุป) 

2,769,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุป) 

2,769,000.- 

 

16 ก.ย. 56 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กันยายน  2556 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

11 

 

จางเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวาง  street 

lighting road ณ หมูท่ี  1-7 และ 9  จํานวน  50  ชุด 

1,248,000.- วิธีพิเศษ (หจก.ศรีเมือง  ซัพพลาย) 

1,248,000.- 

(หจก.ศรีเมือง  ซัพพลาย) 

1,248,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

17 ก.ย. 56 

12 

 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 23,004.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

23,004.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

23,004.- 

 

18 ก.ย. 56 

13 

 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 4,009.- ตกลงราคา (รานวิน) 

4,009.- 

(รานวิน) 

4,009.- 

 

18 ก.ย. 56 

14 

 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 11,377.- ตกลงราคา (รานวิน) 

11,377.- 

(รานวิน) 

11,377.- 

 

18 ก.ย. 56 

15 จัดซื้ออะไหลซอมรถยนตทะเบียน บง-1676  ยะลา 773.61.- ตกลงราคา (บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

773.61.- 

(บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

773.61.- 

 

19 ก.ย. 56 

16 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  สํานักปลัด 4,500.- ตกลงราคา (รานไอที  นัสรี) 

4,500.- 

(รานไอที  นัสรี) 

4,500.- 

 

23 ก.ย. 56 

17 จัดจางเหมาประกอบอาหารโครงการจัดกิจกรรม 

ดะวะหสัญจร  ครั้งท่ี  7 

30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

 

23 ก.ย. 56 

       

       

       



 


