
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมจัดท าเวที  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนต าบลปะแต 7,900.-  บาท 
2 จัดจ้างประกอบอาหารหลักพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนต าบลปะแต 77,000.-  บาท 
3 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนต าบลปะแต 3,675.-  บาท 
4 จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะแต 134,400.-  บาท 
5 จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอเลาะ 105,600.-  บาท 
6 จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม 134,400.-  บาท 
7 จัดจ้างท าป้ายไวนิล(กรุณาขับช้าๆข้างหน้ามีสิ่งกีดขวาง) 2,016.-  บาท 
8 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  ครั้งท่ี 5 30,000.-  บาท 
9 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน  บฉ-3116  ยะลา 2,371,12.-  บาท 
10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 3 ศูนย์ ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1/2557  โดยพิธีพิเศษ 139,491.30.-  บาท 
11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 7 โรง ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1/2557  โดยพิธีพิเศษ 986,190.66.-  บาท 
12 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต าบลปะแตและงานกาชาดประจ าปี  2557 875.-  บาท 
13 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802  ยะลา 3,230.-  บาท 
14 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  1 สนาม 1 ต าบล  บ้านบูเกะจิ  หมู่ที่ 6 1,153,800.-  บาท  
15 จัดซื้อน้ ามันส านักปลัด 100,000.-  บาท 

 
      
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    มิถุนายน    2557 
 

        (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2557 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1 
 

จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมจัดท าเวที  โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชนต าบลปะแต 

7,900.- ตกลงราคา (นายอุสมาน  เนือเรง) 
7,900.- 

(นายอุสมาน  เนือเรง) 
7,900.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
14 พ.ค. 57 

2 
 

จัดจ้างประกอบอาหารหลักพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนต าบลปะแต 

77,000.- ตกลงราคา (นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
77,000.- 

(นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
77,000.- 

 
14 พ.ค. 57 

3 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เยาวชนต าบลปะแต 

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

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
3,675.- 

 
14 พ.ค. 57 

4 
 

จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปะแต 

134,400.- วิธีพิเศษ (นางสาวป๊ะอีซะ  สาเระ) 
134,400.- 

(นางสาวป๊ะอีซะ  สาเระ) 
134,400.- 

 
14 พ.ค. 57 

5 จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตอเลาะ 

105,600.- วิธีพิเศษ (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
105,600.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
105,600.- 

 
14 พ.ค. 57 

6 จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ฆอรอราแม 

134,400.- วิธีพิเศษ (นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
134,400.- 

(นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
134,400.- 

 
14 พ.ค. 57 

7 จัดจ้างท าป้ายไวนิล(กรุณาขับช้าๆข้างหน้ามีสิ่งกีดขวาง) 2,016.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,016.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,016.- 

 
16 พ.ค. 57 

8 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการ
ส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  ครั้งท่ี 5 

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

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

 
19 พ.ค. 57 

9 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน  บฉ-3116  ยะลา 2,371,12.- ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด สาขายะลา) 
2,371,12.- 

(บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด สาขายะลา) 
2,371,12.- 

 
19 พ.ค. 57 

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 3 ศูนย์ ชนิดกล่อง ภาค
เรียนที่ 1/2557  โดยพิธีพิเศษ 

139,491.30.- วิธีพิเศษ (บ. ตอยยีบัน ฟูดส์ จ ากัด) 
139,491.30.- 

(บ. ตอยยีบัน ฟูดส์ จ ากัด) 
139,491.30.- 

 
19 พ.ค. 57 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2557 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 7 โรง ชนิดกล่อง ภาค
เรียนที่ 1/2557  โดยพิธีพิเศษ 

986,190.66.- วิธีพิเศษ (บ. ตอยยีบัน ฟูดส์ จ ากัด) 
986,190.66.- 

(บ. ตอยยีบัน ฟูดส์ จ ากัด) 
986,190.66.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
19 พ.ค. 57 

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมต าบลปะแตและงานกาชาดประจ าปี  2557 

875.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
875.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
875.- 

 
21 พ.ค. 57 

13 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802  ยะลา 3,230.- ตกลงราคา (ร้านซี  เซอร์วิส) 
3,230.- 

(ร้านซี  เซอร์วิส) 
3,230.- 

 
23 พ.ค. 57 

14 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  1 สนาม 1 ต าบล  
บ้านบูเกะจิ  หมู่ที่ 6 

1,153,800.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,153,800.- 

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,153,800.- 

 
26 พ.ค. 57 

15 จัดซื้อน้ ามันส านักปลัด 100,000.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

 
30 พ.ค. 57 

       

       

       



 


