
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม   
2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ า คสล. ณ สายก าปง  หมู่ที่  6  ต าบลปะแต 400,000.-  บาท 
2 จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและวิชาการประจ าปี  2557 85,000.-  บาท 
3 จัดจ้างท าป้ายผ้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและวิชาการประจ าปี  2557 500.-  บาท 
4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองคลัง 1,560.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 3,130.-  บาท 
6  จัดซื้อของรางวัลโครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมเด็กดีต าบลปะแต         38,100.-  บาท 
7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน  บง-1676  ยะลา 12,176.60.-  บาท 
8 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งเวทีโครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมเด็กดีต าบลปะแต 6,500.-  บาท 
9 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอ้ี  โครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมเด็กดีต าบลปะแต 7,900.-  บาท 
10 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมเด็กดีต าบลปะแต 50,000.-  บาท 
11 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมเด็กดีต าบลปะแต 7,350.-  บาท 
12 จัดจ้างท าป้ายปิดประกาศในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 63,000.-  บาท 
13 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  ครั้งท่ี  3 30,000.-  บาท 
14 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7 โรง  ชนิกล่อง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2556 โดยวิธีกรณีพิเศษ 376,010.10.-  บาท 
15 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต าบลปะแต 33,075.-  บาท  
16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต าบลปะแต 9,058.-  บาท 
17 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งเวทีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต าบลปะแต 6,500.-  บาท 
18 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116  ยะลา 8,970.88.-   บาท 
19 จัดซื้อน้ ามันส านักปลัดปลัด ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 57  

      
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    กุมภาพันธ์    2557 
 

                              

        (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม  2557 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 
 

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ า คสล. ณ สายก าปง   
หมู่ที่  6  ต าบลปะแต 

400,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย  กรุ๊ป) 
400,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย  กรุ๊ป) 
400,000.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
6  ม.ค. 57 

2 
 

จัดจ้างเหมาบริการรถตูป้รับอากาศ  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าและวิชาการประจ าปี  2557 

85,000.- ตกลงราคา (เทียงธรรมทัวร์) 
85,000.- 

(เทียงธรรมทัวร์) 
85,000.- 

 
10 ม.ค. 57 

3 
 

จัดจ้างท าป้ายผ้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและ
วิชาการประจ าปี  2557 

500.- ตกลงราคา (ร้านเขียวอาร์ต) 
500.- 

(ร้านเขียวอาร์ต) 
500.- 

 
10 ม.ค. 57 

4 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองคลัง 1,560.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ)์ 
1,560.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ)์ 
1,560.- 

 
10 ม.ค. 57 

5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 3,130.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ)์ 
3,130.- 

(หจก.ยะลาบริบูรณ)์ 
3,130.- 

 
10 ม.ค. 57 

6  จัดซื้อของรางวัลโครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมเด็กดี
ต าบลปะแต         

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

(ร้านวิน) 
38,100.- 

 
16 ม.ค. 57 

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน  บง-1676  ยะลา 12,176.60.- ตกลงราคา (หจก.เฉลียวศักดิ์ยานยนต)์ 
12,176.60.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์ยานยนต)์ 
12,176.60.- 

 
16 ม.ค. 57 

8 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งเวทีโครงการจัด
กิจกรรมและส่งเสริมเด็กดีต าบลปะแต 

6,500.- ตกลงราคา (นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
6,500.- 

(นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
6,500.- 

 
16 ม.ค. 57 

9 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอ้ี  โครงการจัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมเด็กดีต าบลปะแต 

7,900.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
7,900.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
7,900.- 

 
16 ม.ค. 57 

10 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมเด็กดีต าบลปะแต 

50,000.- ตกลงราคา (นายดาซือนี  อาเซ็ง) 
50,000.- 

(นายดาซือนี  อาเซ็ง) 
50,000.- 

 
16 ม.ค. 57 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม  2557 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

11 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริม
เด็กดีต าบลปะแต 

7,350.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
7,350.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
7,350.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
16 ม.ค. 57 

12 จัดจ้างท าป้ายปิดประกาศในการสนับสนุนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

63,000.- ตกลงราคา (ร้านเขียวอาร์ต) 
63,000.- 

(ร้านเขียวอาร์ต) 
63,000.- 

 
20 ม.ค. 57 

13 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีตอ่กัน  ครั้งท่ี  3 

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

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

 
20 ม.ค. 57 

14 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7 โรง  ชนิกล่อง ช่วงปิด
ภาคเรียนท่ี 2/2556 โดยวิธีกรณีพิเศษ 

376,010.10.- กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟู้ดส์  จ ากัด) 
376,010.10.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟู้ดส์  จ ากัด) 
376,010.10.- 

 
23 ม.ค. 57 

15 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต าบลปะแต 

33,075.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
33,075.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
33,075.- 

 
29 ม.ค. 57 

16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต าบล
ปะแต 

9,058.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
9,058.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
9,058.- 

 
29 ม.ค. 57 

17 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งเวทีโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมต าบลปะแต 

6,500.- ตกลงราคา (นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
6,500.- 

(นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
6,500.- 

 
29 ม.ค. 57 

18 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116  ยะลา 8,970.88.-    ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด ยะลา) 
8,970.88.-    

(บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด ยะลา) 
8,970.88.-    

 
29 ม.ค. 57 

19 จัดซื้อน้ ามันส านักปลัดปลัด ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 57  ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์บริการ) (ร้านบัซรีย์บริการ)  
30 ม.ค. 57 

 


