
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มกราคม    

2558  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดจางหมาบริการพนักงานผูชวยผูดูแลเด็ก(นางสาวมาดีหะ  บูดิง) 4,500*12  บาท 

2 จัดจางหมาบริการพนักงานผูชวยชางเขียนแบบ(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 9,000*12  บาท 

3 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตําบลปะแต 60,500.-  บาท 

4 จัดจางเหมาจัดเวที โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตําบลปะแต 4,900.-  บาท 

5 จัดจางทําปายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตําบลปะแต 2,100.-  บาท 

6 จัดซื้อของรางวัล  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตําบลปะแต 22,500.-  บาท 

7 จัดจางทําปายประชาสัมพันธ  โครงสรางเทศบาลตําบลปะแต 9,080.-  บาท 

8 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน กค-8395 ยะลา 2,800.-  บาท 

9 จัดจางถายเอกสาร สํานกปลัด 4,286.-  บาท 

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7 โรง ชนิดลอง ปดภาคเรียน 2/2557  368,791.20.-  บาท 

11 จางเหมาโครงการขุดลอกคลอง  ณ สายบานกือซง-บานแนมูตง หมูท่ี 3 บานสะปอง 1,999,000.-  บาท 

12 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน กค-8395 ยะลา 6,000.-  บาท 

13 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาและสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน  

ครั้งท่ี 2 

30,000.-  บาท 

14 จัดซื้อกลองถายรูป  กองชาง  จํานวน  1  เครื่อง 19,690.-  บาท 

15 จางเหมาโครงการกอสรางถนนหินคลุก ณ ถนนสายตอเลาะ-กูแว  บานบายอ  หมูท่ี  1 4,987,000.-   บาท 

16 จัดซื้อวัสดุนํ้ามันและเช้ือเพลิง  สํานักปลัด 100,000.-  บาท 

17 จัดจางทําปายไวนิล,ปายอคิลิคและปายโฟมบอรด โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน 87 พรรษา 4,640.-  บาท 

18 จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องเสียง  โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน 87 พรรษา 4,300.-  บาท 

19 จัดจางประกอบอาหารวาง โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชันย  87  พรรษา  2,500.-  บาท 

20 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําเยาวชนตนแบบตําบลปะแต 400.-  บาท 

21 จัดจางประกอบอาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําเยาวชนตนแบบตําบลปะแต 1,500.-  บาท 

 

   

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    กุมภาพันธ    2558 
 

                              (ลงชื่อ)          

            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 

            นายกเทศมนตรีตําบลปะแต  



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มกราคม  2558 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดจางหมาบริการพนักงานผูชวยผูดูแลเด็ก 

(นางสาวมาดีหะ  บูดิง) 

4,500*12 ตกลงราคา (นางสาวมาดีหะ  บูดิง) 

4,500*12 

(นางสาวมาดีหะ  บูดิง) 

4,500*12 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

5 ม.ค. 58 

2 

 

จัดจางหมาบริการพนักงานผูชวยชางเขียนแบบ 

(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 

9,000*12 ตกลงราคา (นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 

9,000*12 

(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 

9,000*12 

 

5 ม.ค. 57 

3 

 

จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการจัด

กิจกรรมวันเด็กตําบลปะแต 

60,500.- ตกลงราคา (นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

60,500.- 

(นางสะปหนะ  แวหะมะ) 

60,500.- 

 

8 ม.ค. 58/15 ม.ค. 58 

4 

 

จัดจางเหมาจัดเวที โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตําบล

ปะแต 

4,900.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะล)ี 

4,900.- 

(นายมาอุง  มะล)ี 

4,900.- 

 

8 ม.ค. 58/15 ม.ค. 58 

5 

 

จัดจางทําปายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตําบล

ปะแต 

2,100.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,100.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

2,100.- 

 

8 ม.ค. 58/13 ม.ค. 58 

6 

 

จัดซื้อของรางวัล  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตําบล

ปะแต 

22,500.- ตกลงราคา (รานวิน) 

22,500.- 

(รานวิน) 

22,500.- 

 

8 ม.ค. 58/13 ม.ค. 58 

7 

 

จัดจางทําปายประชาสัมพันธ  โครงสรางเทศบาลตําบล

ปะแต 

9,080.- ตกลงราคา (รานโลตัสสติ๊กเกอร) 

9,080.- 

(รานโลตัสสติ๊กเกอร) 

9,080.- 

 

12  ม.ค. 58/15 ม.ค. 58 

8 

 

จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน กค-8395 ยะลา 2,800.- ตกลงราคา (อูอับดุลมอเตอรคาร) 

2,800.- 

(อูอับดุลมอเตอรคาร) 

2,800.- 

 

12  ม.ค. 58/15 ม.ค. 58 

9 

 

จัดจางถายเอกสาร สํานกปลัด 4,286.- ตกลงราคา (รานซอฟวาน  การคา) 

4,286.- 

(รานซอฟวาน  การคา) 

4,286.- 

 

12  ม.ค. 58/15 ม.ค. 58 

10 

 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7 โรง ชนิดลอง ปดภาค

เรียน 2/2557  

368,791.20.- กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟูดส จํากัด) 

368,791.20.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส จํากัด) 

368,791.20.- 

 

12  ม.ค. 58 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มกราคม  2558 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

11 จางเหมาโครงการขุดลอกคลอง  ณ สายบานกือซง-

บานแนมูตง หมูท่ี 3 บานสะปอง 

1,999,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุป) 

1,999,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุป) 

1,999,000.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

16 ม.ค. 58 

12 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน กค-8395 ยะลา 6,000.- ตกลงราคา (รานจู แอร แอนด ฟลม) 

6,000.- 

(รานจู แอร แอนด ฟลม) 

6,000.- 

 

26  ม.ค. 58/30 ม.ค. 58 

13 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการจัด

กิจกรรมสงเสริมศาสนาและสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน  

ครั้งท่ี 2 

30,000.- ตกลงราคา (นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

(นายมูหามะ  มามะ) 

30,000.- 

26  ม.ค. 58/29 ม.ค. 58 

14 จัดซื้อกลองถายรูป  กองชาง  จํานวน  1  เครื่อง 19,690.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด) 

19,690.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด) 

19,690.- 26  ม.ค. 58/29 ม.ค. 58 

15 จางเหมาโครงการกอสรางถนนหินคลุก ณ ถนนสาย

ตอเลาะ-กูแว  บานบายอ  หมูท่ี  1 

4,987,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหน่ึง เอ็นจิเนียริ่ง) 

4,987,000.- 

(หจก.วีหน่ึง เอ็นจิเนียริ่ง) 

4,987,000.- 

 

27 ม.ค. 58 

16 จัดซื้อวัสดุนํ้ามันและเช้ือเพลิง  สํานักปลัด 100,000.- ตกลงราคา (รานบัซรีย  บริการ) (รานบัซรีย  บริการ) 

30 ม.ค. 58 

17 จัดจางทําปายไวนิล,ปายอคิลิคและปายโฟมบอรด  

โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน 87 พรรษา 

4,840.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

4,840.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

4,840.- 30  ม.ค. 58/3 ก.พ. 58 

18 

 

จัดจางเชาเต็นทเกาอ้ีพรอมเครื่องเสียง  โครงการบาน

ทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน 87 พรรษา 

4,300.- ตกลงราคา (นายดือราแม  เจะยอ) 

4,300.- 

(นายดือราแม  เจะยอ) 

4,300.- 30  ม.ค. 58/4 ก.พ. 58 

19 จัดจางประกอบอาหารวาง โครงการบานทองถ่ินไทย 

เทิดไทองคราชันย  87  พรรษา  

2,500.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

2,500.- 

นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

2,500.- 30  ม.ค. 58/4 ก.พ. 58 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   มกราคม  2558 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

20 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนําเยาวชนตนแบบตําบลปะแต 

400.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด  โฆษณา) 

400.- 

(รานฟาฮัด  โฆษณา) 

400.- 30  ม.ค. 58/4 ก.พ. 58 

21 จัดจางประกอบอาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการ

พัฒนาศักยภาพผูนําเยาวชนตนแบบตําบลปะแต 

1,500.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

1,500.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 

1,500.- 

 

30  ม.ค. 58/5 ก.พ. 58 

      
 

      

 

      

 

      

 

      
 

 

 

     

 

      

 

 

 


