
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  

กันยายน  2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับท่ี รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดจางตอสัญญาการใหบริการเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บเว็บไซดเทศบาลตําบลปะแต 10,000.-  บาท 

2 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน บง-1676 ยะลา 1,190.-  บาท 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 12,968.-  บาท 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 1,450.-  บาท 

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  (ตรายาง) 350.-  บาท 

6 โครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวาง หมูท่ี 4 และ หมูท่ี 6  ตําบลปะแต 550,000.-  บาท 

7 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร (วิทยุเครื่องดํา) 180,000.-  บาท 

8 จัดจางถายเอกสารแบบแปลน กองชาง 3,510.-  บาท 

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองชาง 2,805.-  บาท 

10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง และ เครื่องปริ้นเตอร 2 เครื่อง 21,800.-  บาท 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกลอง ชวงปด ภาคเรียนท่ี 1/2557  376,010.10.-  บาท 

12 จัดจางทําปายไวนิล(แสดงความยินดี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  ท่ีไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

เปนนายกรัฐมนตรี คนท่ี 29) 

2,100.-  บาท 

13 จัดจางเหมาประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการสงเสริมศาสนาและสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน 

ครั้งท่ี10 

30,000.-  บาท 

14 โครงการกอสรางพ้ืนท่ีกําจัดขยะแบบฝงกลบ 799,000.-  บาท 

15 จัดจางทําปายไวนิล  โครงการเทศบาลตําบลปะแตโปรงใส  ไรคอรัปช่ัน 2,380.-  บาท 

16 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  โครงการเทศบาลตําบลปะแตโปรงใส  ไร

คอรัปช่ัน 

20,000.-  บาท 

17 จัดจางทําตรายางสํานักงาน กองชาง 1,490.-  บาท 

18 จัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง 5,990.-  บาท 

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 8,230.-  บาท 

20 จัดซื้อของรางวัลพรอมเกียรติบัตร  โครงการเทศบาลตําบลปะแตโปรงใส  ไรคอรัปช่ัน 20,132.-  บาท 

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองชาง 900.-  บาท 

22 จัดซื้อวัสดุกอสราง โครงการซอมแซมบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา 99,000.-  บาท 

  

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    ตุลาคม    2557 

        (ลงชื่อ)              

            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 

            นายกเทศมนตรีตําบลปะแต  



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กันยายน  2557 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัด

จาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดจางตอสัญญาการใหบริการเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บเว็บ

ไซดเทศบาลตําบลปะแต 

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

10,000.- 

(บ.ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด) 

10,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

2 ก.ย. 57/8 ก.ย. 57 

2 

 

จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน บง-1676 ยะลา 1,190.- ตกลงราคา (รานซี เซอรวิส) 

1,190.- 

(รานซี เซอรวิส) 

1,190.- 

 

2 ก.ย. 57/8 ก.ย. 57 

3 

 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 12,968.- ตกลงราคา (สกลเซ็นเตอร) 

12,968.- 

(สกลเซ็นเตอร) 

12,968.- 

 

8 ก.ย. 57/10 ก.ย. 57 

4 

 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 1,450.- ตกลงราคา (สกลเซ็นเตอร) 

1,450.- 

(สกลเซ็นเตอร) 

1,450.- 

 

8 ก.ย. 57/10 ก.ย. 57 

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  (ตรายาง) 350.- ตกลงราคา (รานพี.เอส. การพิมพ) 

350.- 

(รานพี.เอส. การพิมพ) 

350.- 

 

8 ก.ย. 57/10 ก.ย. 57 

6 โครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวาง หมูท่ี 4 และ 

หมูท่ี 6  ตําบลปะแต 

550,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหน่ึง เอ็นจิเนียริ่ง) 

550,000.- 

(หจก.วีหน่ึง เอ็นจิเนียริ่ง) 

550,000.- 

 

8 ก.ย. 57 

7 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร (วิทยุเครื่องดํา) 180,000.- วิธีพิเศษ (รานนูรมาน เซอรวิส) 

180,000.- 

(รานนูรมาน เซอรวิส) 

180,000.- 

 

8 ก.ย. 57 

8 จัดจางถายเอกสารแบบแปลน กองชาง 3,510.- ตกลงราคา (ศูนยถายเอกสารอักษรสิริสิน) 

3,510.- 

(ศูนยถายเอกสารอักษรสิริสิน) 

3,510.- 

 

15 ก.ย. 57/22 ก.ย. 57 

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองชาง 2,805.- ตกลงราคา (สกลเซ็นเตอร) 

2,805.- 

(สกลเซ็นเตอร) 

2,805.- 

 

15 ก.ย. 57/22 ก.ย. 57 

10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง และ เครื่องปริ้น

เตอร 2 เครื่อง 

21,800.- ตกลงราคา (หจก.มัสรคอมพ) 

21,800.- 

(หจก.มัสรคอมพ) 

21,800.- 

 

15 ก.ย. 57/17 ก.ย. 57 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กันยายน  2557 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกลอง ชวงปด 

ภาคเรียนท่ี 1/2557  

376,010.10.- กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟูดส จํากัด) 

376,010.10.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส จํากัด) 

376,010.10.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

15 ก.ย. 57 

12 จัดจางทําปายไวนิล(แสดงความยินดี พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา  ท่ีไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน

นายกรัฐมนตรี คนท่ี 29) 

2,100.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,100.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,100.- 

17 ก.ย. 57/24 ก.ย. 57 

13 จัดจางเหมาประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการ

สงเสริมศาสนาและสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน ครั้งท่ี10 

30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

 

18 ก.ย. 57 

14 โครงการกอสรางพ้ืนท่ีกําจัดขยะแบบฝงกลบ 799,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหน่ึง เอ็นจิเนียริ่ง) 

799,000.- 

(หจก.วีหน่ึง เอ็นจิเนียริ่ง) 

799,000.- 

 

18 ก.ย. 57 

15 จัดจางทําปายไวนิล  โครงการเทศบาลตําบลปะแต

โปรงใส  ไรคอรัปช่ัน 

2,380.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,380.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,380.- 

 

19 ก.ย. 57/25 ก.ย. 57 

16 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

โครงการเทศบาลตําบลปะแตโปรงใส  ไรคอรัปช่ัน 

20,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

20,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

20,000.- 

 

19 ก.ย. 57/25 ก.ย. 57 

17 จัดจางทําตรายางสํานักงาน กองชาง 1,490.- ตกลงราคา (รานพี.เอส. การพิมพ) 

1,490.- 

(รานพี.เอส. การพิมพ) 

1,490.- 

 

19 ก.ย. 57/26 ก.ย. 57 

18 จัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง 5,990.- ตกลงราคา (หจก.เมยแฟรรุงโรจน) 

5,990.- 

(หจก.เมยแฟรรุงโรจน) 

5,990.- 

 

19 ก.ย. 57/26 ก.ย. 57 

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 8,230.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ) 

8,230.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ) 

8,230.- 

 

19 ก.ย. 57/26 ก.ย. 57 

20 จัดซื้อของรางวัลพรอมเกียรติบัตร  โครงการเทศบาล

ตําบลปะแตโปรงใส  ไรคอรัปช่ัน 

20,132.- ตกลงราคา (สกลเซ็นเตอร) 

20,132.- 

(สกลเซ็นเตอร) 

20,132.- 

 

19 ก.ย. 57/25 ก.ย. 57 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กันยายน  2557 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองชาง 900.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด) 

900.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด) 

900.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

26 ก.ย. 57/30 ก.ย. 57 

22 จัดซื้อวัสดุกอสราง โครงการซอมแซมบานทองถ่ินไทย

เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา 

99,000.- ตกลงราคา (สลาม วัสดุกอสรางและการเกษตร ส.1) 

99,000.- 

(สลาม วัสดุกอสรางและการเกษตร ส.1) 

99,000.- 

 

26 ก.ย. 57/30 ก.ย. 57 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 


