
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  
2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 9,840.-  บาท 
2 จัดซื้อชุดอุปกรณ์จราจร 36,350.-  บาท 
3 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน ครั้งท่ี  4 30,000.-  บาทบาท 
4 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการพัฒนาการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน ์ 17,300.-  บาท 
5 จัดจ้างเช่ารถบัสโดยสารประจ าทาง  โครงการพัฒนาการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน ์ 32,000.-  บาท 
6 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการพัฒนาการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน ์ 700.-  บาท 
7 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  ถนนสายเจาะกือเดะ-ก าปงบาร ู 712,000.-  บาท 
8 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ถนนสายหน่วยรักษาป่า  ยล.12  หมู่ที่  6  ต าบลปะแต 712,000.-  บาท 
9 จัดจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบกิ่งเดี่ยว  สูง 9.00 เมตร  จ านวน  22  ต้น 2,199,000.-  บาท 
10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน  บฉ-3116  ยะลา 3,959.-  บาท 
11 จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุเครื่องด า ชนิดมือถือ  ศูนย์ อปพร.  เทศบาลต าบลปะแต 7,704.-  บาท 

      
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    มีนาคม    2557 
 

                              

        (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  2557 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 9,840.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด ยะลา) 
9,840.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด ยะลา) 
9,840.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
10 ก.พ. 57 

2 
 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์จราจร 36,350.- ตกลงราคา (รุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส) 
36,350.- 

(รุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส) 
36,350.- 

 
12 ก.พ. 57 

3 
 

จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการ
ส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน ครั้งท่ี  4 

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

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

 
20 ก.พ. 57 

4 
 

จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
โครงการพัฒนาการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน ์

17,300.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
17,300.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
17,300.- 

 
20 ก.พ. 57 

5 จัดจ้างเช่ารถบัสโดยสารประจ าทาง  โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน ์

32,000.- ตกลงราคา (เที่ยงธรรม ทัวร์) 
32,000.- 

(เที่ยงธรรม ทัวร์) 
32,000.- 

 
20 ก.พ. 57 

6 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการพัฒนาการเรียนรู้และเปิด
โลกทัศน ์

700.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
700.- 

ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
700.- 

 
20 ก.พ. 57 

7 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  ถนนสายเจาะกือ
เดะ-ก าปงบารู 

712,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย  กรุ๊ป) 
712,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย  กรุ๊ป) 
712,000.- 

 
21   ก.พ. 57 

8 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ถนนสายหน่วย
รักษาป่า  ยล.12  หมู่ที่  6  ต าบลปะแต 

712,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย  กรุ๊ป) 
712,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย  กรุ๊ป) 
712,000.- 

 
21   ก.พ. 57 

9 จัดจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบกิ่งเดี่ยว  
สูง 9.00 เมตร  จ านวน  22  ต้น 

2,199,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,199,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,199,000.- 

 
 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน  บฉ-3116  ยะลา 3,959.- ตกลงราคา (เฉลิมศิลป์ประดับยนต)์ 
3,959.- 

(เฉลิมศิลป์ประดับยนต)์ 
3,959.- 

 
  25  ก.พ. 57 

11 จัดซื้อแบตเตอรี่วทิยุเครื่องด า ชนิดมือถือ  ศูนย ์อปพร.  
เทศบาลต าบลปะแต 

7,704.- ตกลงราคา (ร้านรัชสื่อสาร) 
7,704.- 

(ร้านรัชสื่อสาร) 
7,704.- 

 
25 ก.พ. 57 



 


