
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม   
2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ   1,050.-  บาท 
2 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการปรับภูมิทัศน์  เฉลิมพระเกียรต ิ 3,000.-  บาท  
3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมส านักงานเทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 21,440.-  บาท 
4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมมัสยิดซอฟียะห์  บ้านตะโล๊ะเว  หมู่ที่  9  ต าบลปะแต 38,100.-  บาท 
5 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน  กค-8395  ยะลา 1,836.12.-  บาท  
6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตร  โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ปี  2557 3,718.-  บาท  
7 จัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงแผ่นดิน  4077  สายปะแต-บันนังสตา 100,000.-  บาท 
8 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์  416-54-0081  ส านักปลัด 6,050.-  บาท 
9 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองคณะ  ศอ.บต.  น าคณะสื่อจากทีวี3  รายการแตกประเด็นฯ 4,500.-  บาท 
10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองคลัง  35,689.-    บาท 
11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 33,130.-  บาท 
12 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  โครงการจัดกิจกรรม  7  วัน  อันตราย  ปี  2557 5,140.-  บาท 
13 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้  โครงการจัดกิจกรรม  7  วัน  อันตราย  ปี  2557 1,000.-  บาท 
14 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  

ครั้งท่ี  2 
30,000.-  บาท 

15 จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  ส านักปลัด 6,040.-  บาท 
16 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4896  ยะลา 1,650.-  บาท 
17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 1,990.-  บาท 
18 จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลต าบลปะแต  99,000.-  บาท 
19 จัดซื้อน้ ามันเดือนมกราคม  2557  

      
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    มกราคม    2557 
 

                              

        (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม  2556 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระ
เกียรติ   

1,050- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัต  โฆษณา) 
1,050.- 

(ร้านฟาฮัต  โฆษณา) 
1,050.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
6  ธ.ค. 56 

2 
 

จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการปรับ
ภูมิทัศน์  เฉลิมพระเกียรต ิ

3,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
3,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
3,000.- 

 
6  ธ.ค. 56 

3 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมส านักงานเทศบาลต าบล
ปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

21,440.- ตกลงราคา (ร้านตาหยงวัสด)ุ 
21,440.- 

(ร้านตาหยงวัสด)ุ 
21,440.- 

 
6  ธ.ค. 56 

4 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมมัสยิดซอฟียะห์  บ้าน
ตะโล๊ะเว  หมู่ที่  9  ต าบลปะแต 

38,100.- ตกลงราคา (ร้านตาหยงวัสด)ุ 
38,100.- 

(ร้านตาหยงวัสด)ุ 
38,100.- 

 
6  ธ.ค. 56 

5 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน  กค-8395  ยะลา 1,836.12.- ตกลงราคา (บ.ปัตตานี  เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
1,836.12.- 

(บ.ปัตตานี  เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
1,836.12.- 

 
6  ธ.ค. 56 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตร  โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ  ปี  2557 

3,718.- ตกลงราคา (ร้านวิน) 
3,718.- 

(ร้านวิน) 
3,718.- 

 
6  ธ.ค. 56 

7 จัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงแผ่นดิน  
4077  สายปะแต-บันนังสตา 

100,000.- ตกลงราคา (นายมะกอรี  คอเต็ง) 
100,000.- 

(นายมะกอรี  คอเต็ง) 
100,000.- 

 
9  ธ.ค. 56 

8 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์  416-54-
0081  ส านักปลัด 

6,050.- ตกลงราคา (ร้านไอที  นัสรั) 
6,050.- 

(ร้านไอที  นัสรั) 
6,050.- 

 
13  ธ.ค. 56 

9 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองคณะ  
ศอ.บต.  น าคณะสื่อจากทีวี3  รายการแตกประเด็นฯ 

4,500.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
4,500.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
4,500.- 

 
16  ธ.ค. 56 

10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองคลัง  35,689.-   ตกลงราคา 
 

(ร้านเอส เอส  ช้อป) 
35,689.-   

(ร้านเอส เอส  ช้อป) 
35,689.-   

 
16 ธ.ค. 56 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม  2556 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 33,130.- ตกลงราคา (ร้านเอส เอส  ช้อป) 
33,130.- 

(ร้านเอส เอส  ช้อป) 
33,130.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
16 ธ.ค. 56 

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  โครงการจัดกิจกรรม  
7  วัน  อันตราย  ปี  2557 

5,140.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัต  โฆษณา) 
5,140.- 

(ร้านฟาฮัต  โฆษณา) 
5,140.- 

 
20  ธ.ค. 56 

13 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้  โครงการจัดกิจกรรม   
7  วัน  อันตราย  ปี  2557 

1,000.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
1,000.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
1,000.- 

 
20  ธ.ค. 56 

14 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  
ครั้งท่ี  2 

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

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000 

 
23  ธ.ค.  56 

15 จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  ส านักปลัด 6,040.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
6,040.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
6,040.- 

 
26 ธ.ค. 56 

16 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4896  ยะลา 1,650.- ตกลงราคา (ร้านซี  เซอร์วิส) 
1,650.- 

(ร้านซี  เซอร์วิส) 
1,650.- 

 
26 ธ.ค. 56 

17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 1,990.- ตกลงราคา (บ. ทักษิณ  อินโฟเทค  จ ากัด) 
1,990.- 

(บ. ทักษิณ  อินโฟเทค  จ ากัด) 
1,990.- 

 
26 ธ.ค. 56 

18 จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล
ต าบลปะแต 

99,000.- ตกลงราคา (ร้านวลัยรัตน์การพิมพ)์ 
99,000.- 

(ร้านวลัยรัตน์การพิมพ)์ 
99,000.- 

 
26 ธ.ค. 56 

19 จัดซื้อน้ ามันเดือนมกราคม  2557  ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์  บริการ) (ร้านบัซรีย์  บริการ)  
27 ธ.ค. 56 

 


