
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวย เทศบาล ตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  

พฤศจิกายน   2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดจางซอมเครื่องตัดหญา เลขครุภัณฑ 442-57-0001,442-57-0002- และ 442-57-0003 สํานักปลัด 1,950.-  บาท 

2 จัดจางซอมเครื่องเลื่อยยนต เลขครุภัณฑ 068-57-0003 สํานักปลัด 600.-  บาท 

3 จางเหมาโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปะแต 19,990,000.-  บาท 

4 จางเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน ศพด.ตอเลาะ 110,000.-  บาท 

5 จางเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน  ศพด. ฆอรอราแม 140,000.-  บาท 

6 จางเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน  ศพด. ปะแต 138,000.-  บาท 

7 จัดจางทําปายไวนิลประชาชนตําบลปะแต ปลูกรักและสามัคคี รวมใจทําความดี  ถวายพอหลวงและแม

หลวงของแผนดิน 

2,350.-  บาท 

8 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธคานิยมหลัก 12 ประการ 2,100.-  บาท 

9 จัดซื้อวัสดุประปาหมูบาน หมูท่ี 6 ตําบลปะแต 3,001.35.-  บาท 

10 โครงการขุดลอกคลอง สายบานตือโละ-ลือเน็ง หมูท่ี 2 บานลือเน็ง 3,368,000.-  บาท 

11 จัดจางบรรจุเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ABC 3,000.-  บาท 

12 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธยินดีตอนรับ นายสามารถ วราดิศัย ผูวาราชการจังหวัดยะลา 2,100.-  บาท 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 10,780.-  บาท 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 25,124.-  บาท 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองชาง 1,800.-  บาท 

16 จัดจางซอมแซมคอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ 416-56-0090 สํานักปลัด (ศพด.ปะแต) 350.-  บาท 

17 จัดจางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร รหัสครุภัณฑ 487-56-0007  สํานักปลัด  1,480.-  บาท 

18 จัดจางทําปายไวนิล (โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ป  2558) 2,100.-  บาท 

19 จัดจางทําปายไวนิล 5  ธันวามหาราช  เทิดไทองคราชันย  (โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  
ประจําป  2558  จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวันมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2557) 

6,000.-  บาท 

20 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน กค 8395 ยะลา 1,678.83.-  บาท 
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21 จัดจางตกแตงเวทีดวยดอกไมสด  โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประจําป  2558  (จัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  
2557) 

4,000.- 

22 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด 100,000.- 

23 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย ปาแตบือแน หมูท่ี 7 บานกาโตะ ตําบลปะแต 1,133,000.- 

 

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    ธันวาคม    2557 
 

                              (ลงชื่อ)          

            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 

            นายกเทศมนตรีตําบลปะแต  



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2557 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดจางซอมเครื่องตัดหญา เลขครุภัณฑ 442-57-

0001,442-57-0002- และ 442-57-0003 สํานักปลัด 

1,950.- ตกลงราคา (รานมิงการชาง) 

1,950.- 

(รานมิงการชาง) 

1,950.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

3 พ.ย. 57/7 พ.ย. 57 

2 

 

จัดจางซอมเครื่องเลื่อยยนต เลขครุภัณฑ 068-57-0003 

สํานักปลัด 

600.- ตกลงราคา (รานมิงการชาง) 

600.- 

(รานมิงการชาง) 

600.- 

 

3 พ.ย. 57/7 พ.ย. 57 

3 

 

จางเหมาโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลปะแต 

19,990,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหน่ึง เอ็นจิเนียริ่ง) 

19,990,000.- 

(หจก.วีหน่ึง เอ็นจิเนียริ่ง) 

19,990,000.- 

 

3 พ.ย. 57 

4 

 

จางเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน  

ศพด.ตอเลาะ 

110,000.- วิธีพิเศษ (นางสาวดาซือนี  อาเซง) 

110,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซง) 

110,000.- 

 

3 พ.ย. 57 

5 จางเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน 

 ศพด. ฆอรอราแม 

140,000.- วิธีพิเศษ (นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

140,000.- 

(นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

140,000.- 

 

3 พ.ย. 57 

6 จางเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน 

 ศพด. ปะแต 

138,000.- วิธีพิเศษ (นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

138,000.- 

(นางสาวปะอีซะ  สาเระ) 

138,000.- 

 

3 พ.ย. 57 

7 จัดจางทําปายไวนิลประชาชนตําบลปะแต ปลูกรักและ

สามัคคี รวมใจทําความดี  ถวายพอหลวงและแมหลวง

ของแผนดิน 

2,350.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,350.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,350.- 

 

5 พ.ย. 57/12 พ.ย. 57 

8 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธคานิยมหลัก 12 

ประการ 

2,100.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,100.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,100.- 

 

12 พ.ย. 57/17 พ.ย. 57 

9 จัดซื้อวัสดุประปาหมูบาน หมูท่ี 6 ตําบลปะแต 3,001.35.- ตกลงราคา (รานยะลาเทรดดิ้ง) 

3,001.35.- 

(รานยะลาเทรดดิ้ง) 

3,001.35.- 

 

12 พ.ย. 57/17 พ.ย. 57 

10 โครงการขุดลอกคลอง สายบานตือโละ-ลือเน็ง หมูท่ี 2 

บานลือเน็ง 

3,368,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหน่ึง เอ็นจิเนียริ่ง) 

3,368,000.- 

(หจก.วีหน่ึง เอ็นจิเนียริ่ง) 

3,368,000.- 

 

13 พ.ย. 57 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2557 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

11 จัดจางบรรจุเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ABC 3,000.- ตกลงราคา (รุงเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด

เซอรวิส)  3,000.- 

(รุงเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด

เซอรวิส)  3,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

17 พ.ย. 57/20 พ.ย. 57 

12 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธยินดีตอนรับ นาย
สามารถ วราดิศัย ผูวาราชการจังหวัดยะลา 

2,100.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด โฆษณา) 

2,100.- 

(รานฟาฮัด โฆษณา) 

2,100.- 

 

17 พ.ย. 57/20 พ.ย. 57 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 10,780.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโพเทค จํากัด) 

10,780.- 

(บ.ทักษิณ อินโพเทค จํากัด) 

10,780.- 25 พ.ย. 57/28 พ.ย. 57 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 25,124.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโพเทค จํากัด) 

25,124.- 

(บ.ทักษิณ อินโพเทค จํากัด) 

25,124.- 25 พ.ย. 57/28 พ.ย. 57 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองชาง 1,800.- ตกลงราคา (รานไอที นัสรี) 

1,800.- 

(รานไอที นัสรี) 

1,800.- 27 พ.ย. 57/1 ธ.ค. 57 

16 จัดจางซอมแซมคอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ 416-56-

0090 สํานักปลัด (ศพด.ปะแต) 

350.- ตกลงราคา (รานไอที นัสรี) 

350.- 

(รานไอที นัสรี) 

350.- 27 พ.ย. 57/1 ธ.ค. 57 

17 จัดจางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร รหัสครุภัณฑ 487-

56-0007  สํานักปลัด  

1,480.- ตกลงราคา (รานไอที นัสรี) 

1,480.- 

(รานไอที นัสรี) 

1,480.- 27 พ.ย. 57/1 ธ.ค. 57 

18 จัดจางทําปายไวนิล (โครงการจัดกิจกรรม

เทิดพระเกียรติ  ป  2558) 

2,100.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด โฆษณา) 

2,100.- 

(รานฟาฮัด โฆษณา) 

2,100.- 27 พ.ย. 57/4 ธ.ค. 57 

19 จัดจางทําปายไวนิล 5  ธันวามหาราช  เทิดไทองค
ราชันย  (โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  
ประจําป  2558  จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2557) 

6,000.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด โฆษณา) 

6,000.- 

(รานฟาฮัด โฆษณา) 

6,000.- 

 

27 พ.ย. 57/4 ธ.ค. 57 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2557 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

20 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน กค 8395 ยะลา 1,678.83.- ตกลงราคา (บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

1,678.83.- 

(บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

1,678.83.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

27 พ.ย. 57/1 ธ.ค. 57 

21 จัดจางตกแตงเวทีดวยดอกไมสด  โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ  ประจําป  2558  (จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวันมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2557) 

4,000.- ตกลงราคา (รานฉัตรพร) 

4,000.- 

(รานฉัตรพร) 

4,000.- 

 

28 พ.ย. 57/8 ธ.ค. 57 

22 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด 100,000.- ตกลงราคา (รานบัซรีย บริการ) 

100,000.- 

(รานบัซรีย บริการ) 

100,000.- 

 

28 พ.ย. 57 

23 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย ปาแตบือแน หมูท่ี 7 

บานกาโตะ ตําบลปะแต 

1,133,000.- วิธีวิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุป) 

1,133,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุป) 

1,133,000.- 

 

28 พ.ย. 57 

       

       

       

       

 


