
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน
2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต ์ 15,900.-  บาท 
2 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 สนาม 1 ต าบล  บ้านลาบู  หมู่ที่  8  ต าบลปะแต 1,153,800.-  บาท 
3 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 ยะลา 2,542.32.-  บาท 
4 โครงการซ่อมแซมบ้านพักรับรอง  จ านวน  3  หลัง 50,000.-  บาท 
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณคลอง  สาธารณะของหมู่บ้าน 100,000.-  บาท 
6 โครงการปรับพ้ืนท่ีจุดพักผ่อนธรรมชาติ  สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวของหมู่บ้าน (ท่าน้ า) 50,000.-  บาท 
7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  หน้าถ้ าและภายในถ้ า  และเดินไฟฟ้าช่ัวคราว  เพื่อกิจกรรม  ท่องเที่ยวหมู่บ้าน 50,000.-  บาท 
8 โครงการเปิดไฟฟ้า  บ้านเหมืองลาบู  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 155,000.-  บาท 
9 โครงการจัดท าป้าย  โครงการขยายเขต  ระบบไฟฟ้าบ้านเหมืองลาบ ู 330,000.-  บาท 
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดเรียบร้อย 2 ข้างทางเข้าหมู่บ้านเหมืองลาบ ู 270,000.-  บาท 
11 โครงการก่อสร้างห้องน้ า(หมู่บ้านเหมืองลาบ)ู 150,000.-  บาท 
12 จัดจ้างท าป้ายไวนิล(โครงการซ่อมแซมถนนหลวงชนบท 5202 สายบ้านบาจุ – ต าบลละแอ) 500.-  บาท 
13 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  ครั้งท่ี 7 30,000.-  บาท 
14 จัดซื้ออินทผาลัมตามโครงการละศิลอด  ประจ าปี  2557 346,500.-  บาท 
15 จัดจ้างท าตารางเปิดบวช  ขนาด 3A 19,500.-  บาท 
16 จัดจ้างท าป้ายอะครีลิค(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลปะแตและศูนย์บริการ/ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอาย)ุ 3,900.-  บาท 
17 จัดจ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 120*120 ซม. 3,500.-  บาท 
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ณ ถนนสายบือปาแซ – บ้านกาโต๊ะ  หมู่ที่ 6 200,000.-  บาท 
19 โครงการปรับปรุงและสร้างสัญลักษณ์แสดงจุดส าคัญต าบลปะแต 60,000.-  บาท 

 
      
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    กรกฎาคม    2557 
 

        (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2557 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1 
 

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต ์ 15,900.- ตกลงราคา (รุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส) 
15,900.- 

(รุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส) 
15,900.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
4  มิ.ย. 57 

2 
 

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 สนาม 1 ต าบล  
 บ้านลาบู  หมู่ที่  8  ต าบลปะแต 

1,153,800.- วิธีพิเศษ (บ.อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด) 
1,153,800.- 

(บ.อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด) 
1,153,800.- 

 
5 มิ.ย. 57 

3 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 ยะลา 2,542.32.- ตกลงราคา (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด ยะลา) 
2,542.32.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด ยะลา) 
2,542.32.- 

 
13 มิ.ย. 57 

4 
 

โครงการซ่อมแซมบ้านพักรับรอง  จ านวน  3  หลัง 50,000.- ตกลงราคา (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
50,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
50,000.- 

 
16 มิ.ย. 57 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณคลอง  สาธารณะของ
หมู่บ้าน 

100,000.- ตกลงราคา (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
100,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
100,000.- 

 
16 มิ.ย. 57 

6 โครงการปรับพ้ืนท่ีจุดพักผ่อนธรรมชาติ  สนับสนุน
กิจกรรมท่องเที่ยวของหมู่บ้าน (ท่าน้ า) 

50,000.- ตกลงราคา (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
50,000 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
50,000 

 
16 มิ.ย. 57 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  หน้าถ้ าและภายในถ้ า  และ
เดินไฟฟ้าช่ัวคราว  เพื่อกิจกรรม  ท่องเที่ยวหมู่บ้าน 

50,000.- ตกลงราคา (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
50,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
50,000.- 

 
16 มิ.ย. 57 

8 โครงการเปิดไฟฟ้า  บ้านเหมืองลาบู  ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 

155,000.- วิธีพิเศษ (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
155,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
155,000.- 

 
16 มิ.ย. 57 

9 โครงการจัดท าป้าย  โครงการขยายเขต  ระบบไฟฟ้า
บ้านเหมืองลาบ ู

330,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
330,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
330,000.- 

 
18 มิ.ย. 57 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดเรียบร้อย 2 
ข้างทางเข้าหมู่บ้านเหมืองลาบ ู

270,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
270,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
270,000.- 

 
18 มิ.ย. 57 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2557 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

11 โครงการก่อสร้างห้องน้ า(หมู่บ้านเหมืองลาบ)ู 150,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
150,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
150,000.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
18 มิ.ย. 57 

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิล(โครงการซ่อมแซมถนนหลวงชนบท 
5202 สายบ้านบาจุ – ต าบลละแอ) 

500.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
500.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
500.- 

 
19 มิ.ย. 57 

13 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริม
ศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  ครั้งท่ี 7 

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

นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

 
20 มิ.ย. 57 

14 จัดซื้ออินทผาลัมตามโครงการละศิลอด  ประจ าปี  
2557 

346,500.- ตกลงราคา (ร้านวิน) 
346,500.- 

(ร้านวิน) 
346,500.- 

 
20 มิ.ย. 57 

15 จัดจ้างท าตารางเปิดบวช  ขนาด 3A 19,500.- ตกลงราคา (เอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ตแอนด์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง) 
19,500.- 

(เอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ตแอนด์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง) 
19,500.- 

 
24 มิ.ย. 57 

16 จัดจ้างท าป้ายอะครีลิค(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล
ปะแตและศูนย์บริการ/ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอาย)ุ 

3,900.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
3,900.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
3,900.- 

 
30 มิ.ย. 57 

17 จัดจ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 120*120 ซม. 3,500.- ตกลงราคา (ร้านโลตัสสติ๊กเกอร)์ 
3,500.- 

(ร้านโลตัสสติ๊กเกอร)์ 
3,500.- 

 
30 มิ.ย. 57 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ณ ถนนสายบือปาแซ – 
บ้านกาโต๊ะ  หมู่ที่ 6 

200,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
200,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
200,000.- 

 
30 มิ.ย. 57 

19 โครงการปรับปรุงและสร้างสัญลักษณ์แสดงจุดส าคัญ
ต าบลปะแต 

60,000.- ตกลงราคา (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
60,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
60,000.- 

 
30 มิ.ย. 57 

 


