
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ   

2558  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป 79,950.-  บาท 

2 จัดจางเหมาเชารถโดยสารประจําทาง  โครงการสงเสริมประสบการณพัฒนาความรูเปดโลกทัศน 32,000.-  บาท 

3 จัดจางทําปายไวนิลโครงการสงเสริมประสบการณพัฒนาความรูเปดโลกทัศน 400.-  บาท 

4 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการสงเสริมประสบการณพัฒนาความรูเปดโลก

ทัศน 

27,450.-  บาท 

5 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธตอนรับคณะกรรมการการประเมินศูนย อปพร. ดีเดน และ อปพร. 

ดีเดน ของเทศบาลตําบลปะแต 

1,400.-  บาท 

6 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่มตอนรับคณะกรรมการการประเมินศูนย อปพร. ดีเดน 

และ อปพร. ดีเดน ของเทศบาลตําบลปะแต 

7,560.-  บาท 

7 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 6,597.62.-  บาท 

8 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน กค 8395 ยะลา 3,174.69.-  บาท 

9 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาและสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน  

ครั้งท่ี 3 

30,000.-  บาท 

10 จัดจางซอมและบํารุงเครื่องเรือยนต เลขครุภัณฑ 034-54-0001  สํานักปลัด 1,950.-  บาท 

11 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน บง-1676 ยะลา 3,980.-  บาท 

12 จัดจางถายเอกสาร สํานักปลัด 4,860.-  บาท 

13 จัดซื้อวัสดุประปาเพ่ือตอเติมใหกับศพด.ฆอรอราแม 7,786.-  บาท 

14 จัดซื้อตูนิรภัย (ตูเซฟเก็บเงิน) กองคลัง 15,000.-  บาท 

 

   

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    มีนาคม    2558 
 

                              (ลงชื่อ)          

            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 

            นายกเทศมนตรีตําบลปะแต  



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2558 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป 79,950.- ตกลงราคา (หจก.มัลติมีเดีย กรุป) 

79,950.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุป) 

79,950.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

2 ก.พ. 58/6 ก.พ. 58 

2 

 

จัดจางเหมาเชารถโดยสารประจําทาง  โครงการสงเสริม

ประสบการณพัฒนาความรูเปดโลกทัศน 

32,000.- ตกลงราคา (รานเท่ียงธรรมทัวร) 

32,000.- 

(รานเท่ียงธรรมทัวร) 

32,000.- 

 

5 ก.พ. 58/11 ก.พ. 58 

3 

 

จัดจางทําปายไวนิลโครงการสงเสริมประสบการณพัฒนา

ความรูเปดโลกทัศน 

400.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

400.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

400.- 

 

5 ก.พ. 58/10 ก.พ. 58 

4 

 

จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการ

สงเสริมประสบการณพัฒนาความรูเปดโลกทัศน 

27,450.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

27,450.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

27,450.- 

 

5 ก.พ. 58/11 ก.พ. 58 

5 

 

จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธตอนรับคณะกรรมการ

การประเมินศูนย อปพร. ดีเดน และ อปพร. ดีเดน ของ

เทศบาลตําบลปะแต 

1,400.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

1,400.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

1,400.- 

 

5 ก.พ. 58/6 ก.พ. 58 

6 

 

จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่มตอนรับ

คณะกรรมการการประเมินศูนย อปพร. ดีเดน และ  

อปพร. ดีเดน ของเทศบาลตําบลปะแต 

7,560.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

7,560.- 

 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

7,560.- 

 

 

5 ก.พ. 58/6 ก.พ. 58 

7 

 

จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 6,597.62.- ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย จํากัด สาขายะลา) 

6,597.62.- 

(บ.พิธานพาณิชย จํากัด สาขายะลา) 

6,597.62.- 

 

5 ก.พ. 58/11 ก.พ. 58 

8 

 

จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน กค 8395 ยะลา 3,174.69.- ตกลงราคา (บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

3,174.69.- 

(บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

3,174.69.- 

 

18 ก.พ. 58/19 ก.พ. 58 

9 

 

จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการจัด

กิจกรรมสงเสริมศาสนาและสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน  

ครั้งท่ี 3 

30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

 

20 ก.พ. 58/25 ก.พ. 58 



-2- 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2558 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จัดจางซอมและบํารุงเครื่องเรือยนต เลขครุภัณฑ 

034-54-0001  สํานักปลัด 

1,950.- ตกลงราคา (รานมิงการชาง) 

1,950.- 

(รานมิงการชาง) 

1,950.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

24 ก.พ. 58/3 มี.ค. 58 

11 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน บง-1676 ยะลา 3,980.- ตกลงราคา (รานซี เซอรวิส) 

3,980.- 

(รานซี เซอรวิส) 

3,980.- 

 

24 ก.พ. 58/3 มี.ค. 58 

12 จัดจางถายเอกสาร สํานักปลัด 4,860.- ตกลงราคา (รานซอฟวาน  การคา) 

4,860.- 

(รานซอฟวาน  การคา) 

4,860.- 

 

24 ก.พ. 58/3 มี.ค. 58 

13 จัดซื้อวัสดุประปาเพ่ือตอเติมใหกับศพด.ฆอรอราแม 7,786.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาไทยวัตน) 

7,786.- 

(หจก.ยะลาไทยวัตน) 

7,786.- 24 ก.พ. 58/3 มี.ค. 58 

14 จัดซื้อตูนิรภัย (ตูเซฟเก็บเงิน) กองคลัง 15,000.- ตกลงราคา (ราชาเฟอรนิเจอร) 

15,000.- 

(ราชาเฟอรนิเจอร) 

15,000.- 24 ก.พ. 58/3 มี.ค. 58 

      

 

      
 

 

 

     

 

      

 

 

 


