
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  
2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 1*2 เมตร 1,400.-  บาท 
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 3,212.-  บาท 
3 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นประจ าปี  2557 (คนท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งท่ี 5) 1,500.-  บาท 
4 จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นประจ าปี  2557 (คนท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งท่ี 5) 12,500.-  บาท 
5 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการร้อยดวงใจสานสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลปะแต 3,675.-  บาท 
6 จัดจ้างประกอบอาหารหลักพร้อมเครื่องดื่มโครงการร้อยดวงใจสานสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลปะแต 50,000.-  บาท 
7 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งเวทีโครงการร้อยดวงใจสานสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลปะแต 7,000.-  บาท 
8 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอ้ีโครงการร้อยดวงใจสานสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลปะแต 13,300.-  บาท 
9 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ณ สายโต๊ะตือมัน-บ้านสะป๋อง หมู่ที่ 2 1,749,000.-  บาท 
10 โครงการก่อสร้าง คสล. ณ สายมัสยิดบ้านเจาะกือแดะ – บ้านบายอ  หมู่ที่ 1 550,000.-  บาท 
11 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการ ส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  ครั้งท่ี  5 30,000.-  บาท 
12 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  (ข้ออ่อน) 22,600.-  บาท 
13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 4,083.-  บาท 
14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อจัดพื้นที่ส าหรับท้ิงขยะสิ่งปฏิกูลฯ 700.-  บาท 
15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  (กองช่าง) 15,121.-  บาท 
16 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ส านักปลัด 56,800.-  บาท 
17 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  กองคลัง 56,800.-  บาท 
18 จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งซุ้มโครงการสร้างเสริมความภาคภูมิใจและงานวิชาการ 2,197.-  บาท 
19 จัดซื้อของรางวัลโครงการสร้างเสริมความภาคภูมิใจและงานวิชาการ 5,800.-  บาท 
20 จัดซื้อน้ ามัน  ส านักปลัด  เดือน  เมษายน  2557 100,000.-  บาท 
21 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง  เต็นท์เก้าอ้ี  พร้อมตกแต่งเวที  โครงการสร้างเสริมความภาคภูมิใจและวิชาการ 10,300.-  บาท 
22 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการสร้างเสริมความภาคภูมิใจและวิชาการ 15,000.-  บาท 
23 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสร้างเสริมความภาคภูมิใจและวิชาการ 6,699.-  บาท 

      
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    มีนาคม    2557 

        (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2557 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 1*2 เมตร 1,400.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
1,400.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
1,400.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
4 มี.ค. 57 

2 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 3,212.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
3,212.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
3,212.- 

 
4 มี.ค. 57 

3 
 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ประจ าปี  2557 (คนท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งท่ี 5) 

1,500.- ตกลงราคา (สกลเซ็นเตอร)์ 
1,500.- 

(สกลเซ็นเตอร)์ 
1,500.- 

 
7 มี.ค. 57 

4 
 

จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นประจ าปี  
2557 (คนท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งท่ี 5) 

12,500.- ตกลงราคา (ร้านอามาร์ล  สปอร์ต) 
12,500.- 

(ร้านอามาร์ล  สปอร์ต) 
12,500.- 

 
7 มี.ค. 57 

5 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการร้อยดวงใจสานสัมพันธ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลปะแต 

3,675.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
3,675.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
3,675.- 

 
7 มี.ค. 57 

6 จัดจ้างประกอบอาหารหลักพร้อมเครื่องดื่มโครงการร้อย
ดวงใจสานสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลปะแต 

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

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
50,000.- 

 
10 มี.ค. 57 

7 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งเวทีโครงการร้อย
ดวงใจสานสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลปะแต 

7,000.- ตกลงราคา (นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
7,000.- 

(นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
7,000.- 

 
10 มี.ค. 57 

8 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอ้ีโครงการร้อยดวงใจสาน
สัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลปะแต 

13,300.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
13,300.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
13,300.- 

 
10 มี.ค. 57 

9 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ณ สายโต๊ะตือมัน-บ้านสะป๋อง หมู่ที่ 2 

1,749,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,749,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,749,000.- 

 
11 มี.ค. 57 

10 โครงการก่อสร้าง คสล. ณ สายมัสยิดบ้านเจาะกือแดะ  
– บ้านบายอ  หมู่ที่ 1 

550,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
550,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
550,000.- 

 
11 มี.ค. 57 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2557 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

11 
 

จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการ 
ส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  ครั้งท่ี  5 

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

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
24 มี.ค. 57 

12 
 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  (ข้ออ่อน) 22,600.- ตกลงราคา (รุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส) 
22,600.- 

(รุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส) 
22,600.- 

 
24 มี.ค. 57 

13 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 4,083.- 
 

ตกลงราคา (สกลเซ็นเตอร)์ 
4,083.- 

(สกลเซ็นเตอร)์ 
4,083.- 

 
24 มี.ค. 57 

14 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประชุมประชา
พิจารณ์เพื่อจัดพื้นที่ส าหรับท้ิงขยะสิ่งปฏิกูลฯ 

700.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
700.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
700.- 

 
25 มี.ค. 57 

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  (กองช่าง) 15,121.- ตกลงราคา (ห้างเอเธนส์  การไฟฟ้า) 
15,121.- 

(ห้างเอเธนส์  การไฟฟ้า) 
15,121.- 

 
26 มี.ค. 57 

16 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ส านักปลัด 56,800.- ตกลงราคา (ร้านวิน) 
56,800.- 

(ร้านวิน) 
56,800.- 

 
28 มี.ค. 57 

17 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  กองคลัง 56,800.- ตกลงราคา (ร้านวิน) 
56,800.- 

(ร้านวิน) 
56,800.- 

 
28 มี.ค. 57 

18 จัดซื้ออุปกรณต์กแต่งซุ้มโครงการสร้างเสริมความ
ภาคภูมิใจและงานวิชาการ 

2,197.- ตกลงราคา (สกลเซ็นเตอร)์ 
2,197.- 

(สกลเซ็นเตอร)์ 
2,197.- 

 
31 มี.ค. 57 

19 จัดซื้อของรางวัลโครงการสร้างเสริมความภาคภูมิใจและ
งานวิชาการ 

5,800.- ตกลงราคา (ร้านวิน) 
5,800.- 

(ร้านวิน) 
5,800.- 

 
31 มี.ค. 57 

20 จัดซื้อน้ ามัน  ส านักปลัด  เดือน  เมษายน  2557 100,000.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

 
31 มี.ค. 57 



-3- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2557 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

21 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง  เต็นท์เก้าอ้ี  พร้อมตกแต่งเวที  
โครงการสร้างเสริมความภาคภูมิใจและวิชาการ 

10,300.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
10,300.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
10,300.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
31 มี.ค. 57 

22 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
โครงการสร้างเสริมความภาคภูมิใจและวิชาการ 

15,000.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
15,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
15,000.- 

 
31 มี.ค. 57 

23 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสร้างเสริมความภาคภูมิใจ
และวิชาการ 

6,699.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
6,699.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
6,699.- 

 
31 มี.ค. 57 

       

       

       

       

       

       

 


