
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  เมษายน   

2558  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดจางเหมาบริการพนักงาน(ผูชวยผูดูแลเด็ก)  (นางสาวผุสดี  ศรีสมบัติ) 7,000.-  บาท 

2 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูศาสนาและประเพณีทองถ่ิน

ตําบลปะแต 

90,000.-  บาท 

3 จัดจางทําปายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูศาสนาและประเพณีทองถ่ินตําบลปะแต 4,300.-  บาท 

4 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีเครื่องเสียงพรอมเวทีโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูศาสนาและประเพณีทองถ่ินตําบล

ปะแต 

17,100.-  บาท 

5 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธและสติ๊กเกอรประชาสัมพันธโครงการจัดกิจกรรม7 วัน อันตราย ในชวงเทศกาล

สงกรานต ป58 

6,100.-  บาท 

6 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีเครื่องเสียงพรอมเวทีโครงการจัดกิจกรรม7 วัน อันตราย ในชวงเทศกาลสงกรานต ป58 4,750.-  บาท 

7 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาและสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน  ครั้งท่ี 5 30,000.-  บาท 

8 จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการเสริมสรางศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลปะแต 100,000.-  บาท 

9 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการเสริมสรางศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลปะแต 2,100.-  บาท 

10 จัดจางเชาเครื่องเสียงโครงการเสริมสรางศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลปะแต 6,000.-  บาท 

11 จัดจางทําปายคําขวัญเทศบาลตําบลปะแตและปายวิสัยทัศน/พันธกิจ แบบไมอัดสัก 3,500.-  บาท 

   

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    พฤษภาคม    2558 
 

                              (ลงชื่อ)          

            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 

            นายกเทศมนตรีตําบลปะแต  



       สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   เมษายน  2558                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 
ราคากลาง 

 

วิธีซ้ือ 

หรือจาง 

 

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1 

 

จัดจางเหมาบริการพนักงาน(ผูชวยผูดูแลเด็ก) 

(นางสาวผุสดี  ศรีสมบัติ) 

7,000.- 7,000.- ตกลงราคา (นางสาวผุสดี  ศรีสมบัติ) 

7,000.- 

(นางสาวผุสดี  ศรีสมบัติ) 

7,000.- 

 102/58  1 เม.ย.58 

 

2 

 

จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอม

เครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู

ศาสนาและประเพณีทองถ่ินตําบลปะแต 

90,000.- 90,000.- ตกลงราคา (นางวาหมะ บาเน็ง) 

90,000.- 

(นางวาหมะ บาเน็ง) 

90,000.- 

 103/58  2 เม.ย.58 

9 เม.ย. 58 

3 

 

จัดจางทําปายไวนิลโครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมความรูศาสนาและประเพณีทองถ่ิน

ตําบลปะแต 

4,300.- 4,300.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

4,300.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

4,300.- 

 104/58  2 เม.ย.58 

8 เม.ย. 58 

4 

 

จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีเครื่องเสียงพรอมเวที

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูศาสนา

และประเพณีทองถ่ินตําบลปะแต 

17,100.- 17,100.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะล)ี 

17,100.- 

(นายมาอุง  มะล)ี 

17,100.- 

 105/58  2 เม.ย.58 

9 เม.ย. 58 

5 

 

จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธและ

สติ๊กเกอรประชาสัมพันธโครงการจัดกิจกรรม

7 วัน อันตราย ในชวงเทศกาลสงกรานต ป58 

6,100.- 6,100.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

6,100.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

6,100.- 

 106/58  3 เม.ย.58 

8 เม.ย. 58 

6 

 

จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีเครื่องเสียงพรอมเวที

โครงการจัดกิจกรรม7 วัน อันตราย ในชวง

เทศกาลสงกรานต ป58 

4,750.- 4,750.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะล)ี 

4,750.- 

(นายมาอุง  มะล)ี 

4,750.- 

 107/58  8 เม.ย.58 

15 เม.ย. 58 

7 

 

จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาและสราง

ความเขาใจท่ีดีตอกัน  ครั้งท่ี 5 

30,000.- 30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ มามะ) 

30,000.- 

 108/58  21 เม.ย.58 

24 เม.ย. 58 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   เมษายน  2558                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 
ราคากลาง 

 

วิธีซ้ือ 

หรือจาง 

 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

8 

 

จัดจางประกอบอาหาร,อาหารวางพรอม

เครื่องดื่มโครงการเสริมสรางศักยภาพเด็ก

และเยาวชนตําบลปะแต 

100,000.- 100,000.- ตกลงราคา (นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

100,000.- 

(นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

100,000.- 

 109/58  27 เม.ย.58 

9 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ

เสริมสรางศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบล

ปะแต 

2,100.- 2,100.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,100.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,100.- 

 110/58  27 เม.ย.58 

10 

 

จัดจางเชาเครื่องเสียงโครงการเสริมสราง

ศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลปะแต 

6,000.- 6,000.- ตกลงราคา (นายอุสมาน  เนือเรง) 

6,000.- 

(นายอุสมาน  เนือเรง) 

6,000.- 

 111/58  27 เม.ย.58 

11 

 

จัดจางทําปายคําขวัญเทศบาลตําบลปะแต

และปายวิสัยทัศน/พันธกิจ แบบไมอัดสัก 

3,500.- 3,500.- ตกลงราคา (รานโลตัสสติ๊กเกอร) 

3,500.- 

(รานโลตัสสติ๊กเกอร) 

3,500.- 

 112/58  27 เม.ย.58 

 


