
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม
2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดซื้อชุดฌาปนกิจศพ 93,100.-  บาท 
2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 9,995.-  บาท 
3 จัดซื้องานบ้านงานครัว  ส านักปลัด 5,791.-  บาท 
4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองคลัง 2,882.-  บาท 
5 จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป 45,000.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 15,820.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 10,080.-  บาท 
8 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณไฟฟ้าแสงจันทร์แบบกิ่งเดี่ยว 220,000.-  บาท 
9 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินผุ ระยะ 3+000  กิโลเมตร ถนนสายบายอ – ฮุจงบายอ หมู่ที่ 1 1,999,000.-  บาท 
10 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง(ขนาดกลาง)โครงการสร้างความอบอุ่นและปันรักให้น้อง 3,000.-  บาท 
11 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสร้างความอบอุ่นและปันรักให้น้อง 2,100.-  บาท 
12 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้พร้อมตกแต่งเวทีโครงการสร้างความอบอุ่นและปันรักให้น้อง 12,100.-  บาท 
13 จัดซื้อปัจจัยยังชีพตามโครงการสร้างความอบอุ่นและปันรักให้น้อง 182,800.-  บาท 
14 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปะแต  จ านวน  3  ศูนย์ 333,200.-  บาท 
15 จัดจ้างซ่อมแอร์ รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0006 ส านักปลัด 7,100.-  บาท 
16 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงกาสรจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  

ครั้งท่ี8 
30,000.-  บาท 

17 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 6,410.-  บาท 
18 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4896 ยะลา 84,936.60.-  บาท 
19 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนส านักงานเทศบาลต าบลปะแต 1,271.-  บาท 
20 จัดจ้างตกแต่งรถแห่ผลไม้โครงการมหกรรมผลไม้และของดีต าบลปะแต  ประจ าปี 2557 15,000.-  บาท 
21 จัดซื้อน้ ามัน  ส านักปลัด 100,000.-  บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    สิงหาคม    2557 
 

        (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2557 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1 
 

จัดซื้อชุดฌาปนกิจศพ 93,100.- ตกลงราคา (ร้านวิน) 
93,100.- 

(ร้านวิน) 
93,100.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
1 ก.ค. 57 

2 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 9,995.- ตกลงราคา (สกลเซ็นเตอร)์ 
9,995.- 

(สกลเซ็นเตอร)์ 
9,995.- 

 
2 ก.ค. 57 

3 
 

จัดซื้องานบ้านงานครัว  ส านักปลัด 5,791.- ตกลงราคา (สกลเซ็นเตอร)์ 
5,791.- 

(สกลเซ็นเตอร)์ 
5,791.- 

 
2 ก.ค. 57 

4 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองคลัง 2,882.- ตกลงราคา (สกลเซ็นเตอร)์ 
2,882.- 

(สกลเซ็นเตอร)์ 
2,882.- 

 
2 ก.ค. 57 

5 จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป 45,000.- ตกลงราคา (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
45,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
45,000.- 

 
7 ก.ค. 57 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 15,820.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค  จ ากัด) 
15,820.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค  จ ากัด) 
15,820.- 

 
8 ก.ค. 57 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 10,080.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค  จ ากัด) 
10,080.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค  จ ากัด) 
10,080.- 

 
8 ก.ค. 57 

8 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณไฟฟ้าแสง
จันทร์แบบก่ิงเดี่ยว 

220,000.- ตกลงราคา (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
220,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
220,000.- 

 
8 ก.ค. 57 

9 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินผุ ระยะ 
3+000  กิโลเมตร ถนนสายบายอ – ฮุจงบายอ หมู่ที่ 1 

1,999,000.- ตกลงราคา (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,999,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,999,000.- 

 
8 ก.ค. 57 

10 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง(ขนาดกลาง)โครงการสร้างความ
อบอุ่นและปันรักให้น้อง 

3,000.- ตกลงราคา (นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
3,000.- 

(นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
3,000.- 

 
9 ก.ค. 57 

11 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสร้างความอบอุ่นและปันรัก
ให้น้อง 

2,100.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

9 ก.ค. 57 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2557 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

12 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้พร้อมตกแต่งเวทีโครงการสร้าง
ความอบอุ่นและปันรักให้น้อง 

12,100.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
12,100.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
12,100.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
9 ก.ค. 57 

13 จัดซื้อปัจจัยยังชีพตามโครงการสร้างความอบอุ่นและปัน
รักให้น้อง 

182,800.- วิธีพิเศษ (ร้านวิน) 
182,800.- 

(ร้านวิน) 
182,800.- 

 
10 ก.ค. 57 

14 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ปะแต  จ านวน  3  ศูนย์ 

333,200.- วิธีพิเศษ (ร้านสามพี่น้อง) 
333,200.- 

(ร้านสามพี่น้อง) 
333,200.- 

 
10 ก.ค. 57 

15 จัดจ้างซ่อมแอร์ รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0006 ส านักปลัด 7,100.- ตกลงราคา (โมดิฟายด์  แอร์ เซอร์วิส) 
7,100.- 

(โมดิฟายด์  แอร์ เซอร์วิส) 
7,100.- 

 
17 ก.ค. 57 

16 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงกาสร
จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  
ครั้งท่ี8 

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

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

 
21 ก.ค. 57 

17 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 6,410.- ตกลงราคา (ร้านซี เซอร์วิส) 
6,410.- 

(ร้านซี เซอร์วิส) 
6,410.- 

 
23 ก.ค. 57 

18 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4896 ยะลา 84,936.60.- ตกลงราคา (หจก.ยะลาเอส.พี.แทรคเตอร)์ 
84,936.60.- 

(หจก.ยะลาเอส.พี.แทรคเตอร)์ 
84,936.60.- 

 
23 ก.ค. 57 

19 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนส านักงานเทศบาลต าบล
ปะแต 

1,271.- ตกลงราคา (ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน) 
1,271.- 

(ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน) 
1,271.- 

 
23 ก.ค. 57 

20 จัดจ้างตกแต่งรถแห่ผลไม้โครงการมหกรรมผลไม้และ
ของดีต าบลปะแต  ประจ าปี 2557 

15,000.- ตกลงราคา (นายนัฐพล  บูรณรักษ)์ 
15,000.- 

(นายนัฐพล  บูรณรักษ)์ 
15,000.- 

 
24 ก.ค. 57 

21 จัดซื้อน้ ามัน  ส านักปลัด 100,000.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

 
31 ก.ค. 57 



 


