
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
พฤศจิกายน   2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 7,380.-  บาท 
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองช่าง 480.-  บาท 
3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 480.-  บาท 
4 จัดซื้อน้ ามันส านักปลัด  เดือน  พฤศจิกายน 56 32,849.-  บาท 
5 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 4,500.-  บาท 
6 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชน จริยธรรม คุณธรรม  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน 4,650.-  บาท 
7 จัดจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม จริยธรรม คุณธรรม ฯ 26,250.-  บาท 
8 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอ้ี โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม จริยธรรม  คุณธรรม ฯ 6,300.-  บาท 
9 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการค่ายเยาชนส่งเสริม จรยิธรรม คุณธรรมและเศรษฐกิจชุมชน 2,000.-  บาท 
10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 3 ศูนย์ ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2/2556  138,007.35.-  บาท  
11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 7 โรง ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2556  975,699.27.-  บาท  
12 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 30,000.-  บาท 
13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและวิชาการศึกษา ปี 2557 5,080.-  บาท 
14 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและนักวิชาการศึกษาปี 57 60,000.-  บาท 
15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 15,780.-  บาท 

 
      
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    ธันวาคม    2556 
 

        (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
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ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
พฤศจิกายน   2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

16 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 13,660.-  บาท 
17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ าของ นางสาวซารีฟะห์ หะยะ เลขท่ี  152/6 ม. 1 ต าบลปะแต 44,648.96.-  บาท 
18 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิดอุซีตักวา บ้านฆอรอราแม 2,630,000.-  บาท 
19 โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง street lingting Rod รุ่น sc 540/20 จ านวน 100 ต้น ณ หมู่ที่ 3,4,5 และ 9 2,498,000.-  บาท 
20 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00  เมตร  ติดตั้ง  จ านวน  5  ต้น 445,000.-  บาท 
21 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  5  ธันวา  มหาราช 15,137.-  บาท 
22 จัดจ้างเหมาบริการ  (พนักงานขับรถขยะ) (นายอาพันดี้  เซะมิง) 5,000 x 10  บาท 
23 จัดจ้างเหมาบริการ  (คนงานประจ ารถขยะ) (นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ) 5,000 x 10  บาท 
24 จัดจ้างเหมาบริการ  (คนงานประจ ารถขยะ) (นายโซรี  บาราหาแม) 5,000 x 10  บาท 
25 จัดจ้างเหมาบริการ  (คนงานประจ ารถขยะ) (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 5,000 x 10  บาท 
26 จัดจ้างเหมาบริการ  (คนงานประจ ารถขยะ) (นายมะสุดิง  มาซอ) 5,000 x 10  บาท  
27 จัดจ้างเหมาบริการ  (ยามรักษาความปลอดภัย) (นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 5,000 x 10  บาท 
28 จัดจ้างเหมาบริการ  (ยามรักษาความปลอดภัย) (นายมะลีเป็ง  สาเอะ) 5,000 x 10  บาท 
29 จัดจ้างเหมาบริการ  (ยามรักษาความปลอดภัย) (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 5,000 x 10  บาท 
30 จัดซื้อน้ ามันส านักปลัด  ประจ าเดือน  ธันวาคม  2556 บาท 
31 จัดซื้อพลุดอกไม้ไฟ  โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  2557 3,850.-  บาท 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่    1    ธันวาคม    2556 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2556 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 7,380.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
7,380.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
7,380.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
1 พ.ย. 56 

2 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองช่าง 480.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
480.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
480.- 

 
1 พ.ย. 56 

3 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 480.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
480.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
480.- 

 
1 พ.ย. 56 

4 
 

จัดซื้อน้ ามันส านักปลัด  เดือน  พฤศจิกายน 56 32,849.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์  บริการ) 
32,849.- 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
32,849.- 

 
1 พ.ย. 56 

5 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 

4,500.- ตกลงราคา (ร้านเขียวอาร์ต) 
4,500.- 

(ร้านเขียวอาร์ต) 
4,500.- 

 
1 พ.ย. 56 

6 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการค่ายเยาวชน 
จริยธรรม คุณธรรม  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน 

4,650.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัต  โฆษณา) 
4,650.- 

(ร้านฟาฮัต  โฆษณา) 
4,650.- 

 
5  พ.ย. 56 

7 จัดจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม จริยธรรม คุณธรรม ฯ 

26,250.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
26,250.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
26,250.- 

 
11 พ.ย. 56 

8 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอ้ี โครงการค่ายเยาวชน
ส่งเสริม จริยธรรม  คุณธรรม ฯ 

6,300.- ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 
6,300.- 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 
6,300.- 

 
11 พ.ย. 56 

9 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการค่ายเยาชนส่งเสริม 
จริยธรรม คุณธรรมและเศรษฐกิจชุมชน 

2,000.- ตกลงราคา (นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
2,000.- 

(นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
2,000.- 

 
11 พ.ย. 56 

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 3 ศูนย์ ชนิดกล่อง ภาค
เรียนที่ 2/2556  

138,007.35.-  กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟูดส์ จ ากัด) 
138,007.35.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส์ จ ากัด) 
138,007.35.- 

 
12 พ.ย. 56 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2556 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 7 โรง ชนิดถุง ภาค
เรียนที่ 2/2556  

975,699.27.-   กรณีพิเศษ 
 

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส์ จ ากัด) 
975,699.27.-   

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส์ จ ากัด) 
975,699.27.-   

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
12 พ.ย. 56 

12 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 

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

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

 
15 พ.ย. 56 

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและวิชา
การศึกษา ปี 2557 

5,080.- ตกลงราคา (ร้านวิน) 
5,080.- 

(ร้านวิน) 
5,080.- 

 
19 พ.ย. 56 

14 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและนักวิชาการศึกษาปี 57 

60,000.- ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
60,000.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
60,000.- 

 
21 พ.ย. 56 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 15,780.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด ยะลา) 
15,780.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด ยะลา) 
15,780.- 

 
25 พ.ย. 56 

16 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 13,660.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด ยะลา) 
13,660.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด ยะลา) 
13,660.- 

 
25 พ.ย. 56 

17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ าของ นางสาวซารีฟะห์ หะยะ 
เลขท่ี  152/6 ม. 1 ต าบลปะแต 

44,648.96.- ตกลงราคา (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
44,648.96.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
44,648.96.- 

 
25 พ.ย. 56 

18 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิดอุซีตักวา 
บ้านฆอรอราแม 

2,630,000.- วิธีพิเศษ (หจก.ซีซัน การก่อสร้าง) 
2,630,000.- 

(หจก.ซีซัน การก่อสร้าง) 
2,630,000.- 

 
 26 พ.ย. 56 

19 โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง street lingting Rod รุ่น 
sc 540/20 จ านวน 100 ต้น ณ หมู่ที่ 3,4,5 และ 9 

2,498,000.- วิธีพิเศษ (หจก. มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
2,498,000.- 

(หจก. มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
2,498,000.- 

 
26 พ.ย. 56 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2556 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

20 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00  
เมตร  ติดตั้ง  จ านวน  5  ต้น 

445,000.- วิธีพิเศษ (หจก. มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
445,000.- 

(หจก. มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
445,000.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
27 พ.ย. 56 

21 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  5  ธันวา  มหาราช 15,137.- ตกลงราคา (เอ็ม.เอ.เจ สปอร์ต แอนด์ แอ็ดเวอร์
ไทซิ่ง) 

15,137.- 

(เอ็ม.เอ.เจ สปอร์ต แอนด์ แอ็ดเวอร์
ไทซิ่ง) 

15,137.- 

 
28 พ.ย. 56 

22 จัดจ้างเหมาบริการ  (พนักงานขับรถขยะ)  
(นายอาพันดี้  เซะมิง) 

5,000 x 10 ตกลงราคา (นายอาพันดี้  เซะมิง) 
5,000 x 10 

(นายอาพันดี้  เซะมิง) 
5,000 x 10 

 
28 พ.ย. 56 

23 จัดจ้างเหมาบริการ  (คนงานประจ ารถขยะ)  
(นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ) 

5,000 x 10 ตกลงราคา (นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ) 
5,000 x 10 

(นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ) 
5,000 x 10 

 
28 พ.ย. 56 

24 จัดจ้างเหมาบริการ  (คนงานประจ ารถขยะ)  
(นายโซรี  บาราหาแม) 

5,000 x 10 ตกลงราคา (นายโซรี  บาราหาแม) 
5,000 x 10 

(นายโซรี  บาราหาแม) 
5,000 x 10 

 
28 พ.ย. 56 

25 จัดจ้างเหมาบริการ  (คนงานประจ ารถขยะ)  
(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

5,000 x 10 ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 
5,000 x 10 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 
5,000 x 10 

 
28 พ.ย. 56 

26 จัดจ้างเหมาบริการ  (คนงานประจ ารถขยะ)  
(นายมะสุดิง  มาซอ) 

5,000 x 10 ตกลงราคา (นายมะสุดิง  มาซอ) 
5,000 x 10 

(นายมะสุดิง  มาซอ) 
5,000 x 10 

 
28 พ.ย. 56 

27 จัดจ้างเหมาบริการ  (ยามรักษาความปลอดภัย)  
(นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 

5,000 x 10 ตกลงราคา (นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 
5,000 x 10 

(นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 
5,000 x 10 

 
28 พ.ย. 56 

28 จัดจ้างเหมาบริการ  (ยามรักษาความปลอดภัย)  
(นายมะลีเป็ง  สาเอะ) 

5,000 x 10 ตกลงราคา (นายมะลีเป็ง  สาเอะ) 
5,000 x 10 

(นายมะลีเป็ง  สาเอะ) 
5,000 x 10 

 
28 พ.ย. 56 

 



-4- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2556 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

29 จัดจ้างเหมาบริการ  (ยามรักษาความปลอดภัย)  
(นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 

5,000 x 10 ตกลงราคา (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 
5,000 x 10 

(นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 
5,000 x 10 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
28 พ.ย. 56 

30 จัดซื้อน้ ามันส านักปลัด  ประจ าเดือน  ธันวาคม  2556  ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์  บริการ) (ร้านบัซรีย์  บริการ)  
29 พ.ย. 56 

31 จัดซื้อพลุดอกไม้ไฟ  โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  
ประจ าปี  2557 

3,850.- ตกลงราคา (ร้านวิน) 
3,850.- 

(ร้านวิน) 
3,850.- 

 
29 พ.ย. 56 

       

       

       

       

       

       

 


