
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน
2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง  เต็นท์เก้าอ้ีพร้อมตกแต่งเวที  โครงการจัดกิจกรรมประเพณีส าคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประจ าปี  2557 

17,700.-  บาท 

2 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง  เต็นท์เก้าอ้ีพร้อมตกแต่งเวที  โครงการจัดกิจกรรมประเพณีส าคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประจ าปี  2557 

75,000.-  บาท 

3 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการจัดกิจกรรมประเพณีส าคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม  ประจ าปี  2557 3,675.-  บาท 
4 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมพร้อมเต็นท์  โครงการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน 5,300.-  บาท 
5 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน 3,675.-  บาท 
6 จัดจ้างซ่อมแอร์ รหัสครุภัณฑ์ 420-40-0002,420-49-0009 (ส านักปลัด) 5,350.-  บาท 
7 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรม 7  วัน อันตราย  (โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ป5ี7) 6,805.-  บาท 
8 จัดจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน 98,600.-  บาท 
9 จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กีฬาเทศบาล ประจ าปี  2557 17,640.-  บาท 
10 จัดจ้างเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอ้ีพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดกิจกรรม 7  วัน อันตราย  (โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง

เทศกาลสงกรานต์ป5ี7) 
1,700.-  บาท 

11 จัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม  บ้านตอเลาะ  บ้านปะแต 339,000.-  บาท 
12 จัดจ้างโครงการก่อสร้าง  ถนนหินคลุก  ถนนสายโรงเรียนรุ่งอรุณ 772,000.-  บาท 
13 จัดจ้างโครงการก่อสร้าง  ถนนหินคลุก  ณ  ถนนสายแนปาแต  บ้านกาโต๊ะ  หมู่ที่ 7 935,000.-  บาท 
14 จัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ณ  ถนนสายบูเกะจายอ-บ้านเตียง  บ้านปะแต  หมู่ที่ 6 1,654,000.-  บาท 
15 จัดจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์  แบบก่ิงเดียว  สูง  9  เมตร  จ านวน 2  จุด รวม 12  ต้น 1,527,000.-  บาท 
16 จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กีฬาเทศบาล  ประจ าปี  2557 30,000.-  บาท 
17 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง-1676  ยะลา 1,612.49.-  บาท 
18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 6,545.-  บาท 
19 จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุเครื่องด าชนิดมือถือ  ศูนย์ อปพร. เทศบาลต าบลปะแต 5,136.-  บาท 

      
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    พฤษภาคม    2557 
 

        (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2557 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1 
 

จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง  เต็นท์เก้าอ้ีพร้อมตกแต่งเวที  
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีส าคัญและส่งเสริม
วัฒนธรรม  ประจ าปี  2557 

17,700.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
17,700.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
17,700.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
2 เม.ย. 57 

2 
 

จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง  เต็นท์เก้าอ้ีพร้อมตกแต่งเวที  
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีส าคัญและส่งเสริม
วัฒนธรรม  ประจ าปี  2557 

75,000.- ตกลงราคา (นางซอบารียะ  ยะผา) 
75,000.- 

(นางซอบารียะ  ยะผา) 
75,000.- 

 
2 เม.ย. 57 

3 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
ส าคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม  ประจ าปี  2557 

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

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
3,675.- 

 
2 เม.ย. 57 

4 
 

จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมพร้อมเต็นท์  โครงการจัด 
กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน 

5,300.- ตกลงราคา (นายอุสมาน  เนือเรง) 
5,300.- 

(นายอุสมาน  เนือเรง) 
5,300.- 

 
9 เม.ย. 57 

5 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการจัดกิจกรรมค่ายอบรม
เยาวชน 

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

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
3,675.- 

 
9 เม.ย. 57 

6 จัดจ้างซ่อมแอร์ รหัสครุภัณฑ์ 420-40-0002,420-49-
0009 (ส านักปลัด) 

5,350.- ตกลงราคา (โมดิฟายด์ แอร์ เซอร์วิส) 
5,350.- 

(โมดิฟายด์ แอร์ เซอร์วิส) 
5,350.- 

 
9 เม.ย. 57 

7 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรม 7  วัน อันตราย  
(โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ป5ี7) 

6,805.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
6,805.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
6,805.- 

 
9 เม.ย. 57 

8 จัดจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
โครงการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน 

98,600.- ตกลงราคา (นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
98,600.- 

นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
98,600.- 

 
9 เม.ย. 57 

9 จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กีฬา
เทศบาล ประจ าปี  2557 

17,640.- ตกลงราคา (สเป็กส์ สปอร์ต) 
17,640.- 

(สเป็กส์ สปอร์ต) 
17,640.- 

 
9 เม.ย. 57 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2557 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10 จัดจ้างเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอ้ีพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัด
กิจกรรม 7  วัน อันตราย  (โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี57) 

1,700.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
1,700.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
1,700.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
10 เม.ย. 57 

11 จัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฆอรอราแม  บ้านตอเลาะ  บ้านปะแต 

339,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
339,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
339,000.- 

 
16 เม.ย. 57 

12 จัดจ้างโครงการก่อสร้าง  ถนนหินคลุก  ถนนสาย
โรงเรียนรุ่งอรุณ 

772,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
772,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
772,000.- 

 
16 เม.ย. 57 

13 จัดจ้างโครงการก่อสร้าง  ถนนหินคลุก  ณ  ถนนสายแน
ปาแต  บ้านกาโต๊ะ  หมู่ที่ 7 

935,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
935,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
935,000.- 

 
16 เม.ย. 57 

14 จัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ณ  ถนน
สายบูเกะจายอ-บ้านเตียง  บ้านปะแต  หมู่ที่ 6 

1,654,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,654,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,654,000.- 

 
16 เม.ย. 57 

15 จัดจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์  แบบกิ่งเดียว  
สูง  9  เมตร  จ านวน 2  จุด รวม 12  ต้น 

1,527,000.- วิธีพิเศษ หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,527,000.- 

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,527,000.- 

 
16 เม.ย. 57 

16 จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการจัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์กีฬาเทศบาล  ประจ าปี  2557 

30,000.- ตกลงราคา (ร้านเที่ยงธรรมทัวร)์ 
30,000.- 

(ร้านเที่ยงธรรมทัวร)์ 
30,000.- 

 
17 เม.ย. 57 

17 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง-1676  ยะลา 1,612.49.- ตกลงราคา (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง  จ ากัด ยะลา) 
1,612.49.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง  จ ากัด ยะลา) 
1,612.49.- 

 
18 เม.ย. 57  

18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 6,545.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
6,545.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
6,545.- 

 
29 เม.ย. 57 

19 จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุเครื่องด าชนิดมือถือ  ศูนย์ อปพร. 
เทศบาลต าบลปะแต 

5,136.- ตกลงราคา (ร้านรัชสื่อสาร) 
5,136.- 

(ร้านรัชสื่อสาร) 
5,136.- 

 
29 เม.ย. 57 



 


