
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
สิงหาคม  2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์  416-54-0083 และ 416-52-0076  กองคลัง 700.-  บาท 
2 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 18,060.-  บาท 
3 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการแข่งขันฟุตซอลคัพ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2557 3,240.-  บาท 
4 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 12 สงิหาคม “วันแม่แห่งชาติ”  ประจ าปี  2557 2,100.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองช่าง 3,550.-  บาท 
6 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 3,500.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดุประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลปะแต 4,175.-  บาท 
8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันฟุตซอลคัพ  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2557 9,850.-  บาท 
9 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันฟุตซอลคัพ  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2557 3,500.-  บาท 
10 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง  โครงการแข่งขันฟุตซอลคัพ  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2557 20,000.-  บาท 
11 โครงการจัดซื้อท่ีดินเพื่อทิ้งสิงปฏิกูลและเอนกประสงค ์ 1,700,000.-  บาท 
12 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 ยะลา 24,000.-  บาท 
13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0090  ส านักปลัด (ศพด.ปะแต) 350.-  บาท 
14 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 487-56-0007  ส านักปลัด 1,480.-  บาท 
15 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  3  ผืน 3,700.-  บาท 
16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประกาศห้ามเล่นปะทัด 2,100.-  บาท 
17 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกันครั้งท่ี9 30,000.-  บาท 
18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองช่าง 5,163.-  บาท 
19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  กองช่าง 31,762.-  บาท 
20 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเพื่อเสนอปรับขนาดเทศบาลต าบลปะแตเป็นขนาดกลาง 6,510.-  บาท 
21 จัดจ้างท าป้ายไวนิล(ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ)์ 2,100.-  บาท 
22 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน  บจ-3802 ยะลา 6,429.63.-  บาท 
23 จ้างเหมาโครงการขุดลอกวชพืชและสิ่งกีดขวางฝายกั้นน้ า  จ านวน  2  โครงการ 200,000.-  บาท 
24 จัดจ้างเช่าเต็นท์โครงการท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน  เทิดไท้องค์ราชิน ี 30,000.-  บาท 

  
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    กันยายน    2557 

        (ลงชื่อ)              
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2557 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์  416-
54-0083 และ 416-52-0076  กองคลัง 

700.- ตกลงราคา (ร้านไอที นัสรี) 
700.- 

(ร้านไอที นัสรี) 
700.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
5 ส.ค. 57/8 ส.ค. 57 

2 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 18,060.- ตกลงราคา (หจก.ค็อกพิทเจริญกายาง) 
18,060.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญกายาง) 
18,060.- 

 
5 ส.ค. 57/8 ส.ค. 57 

3 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการแข่งขันฟุตซอลคัพ  
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2557 

3,240.- ตกลงราคา (เอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง) 
3,240.- 

(เอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง) 
3,240.- 

 
5 ส.ค. 57/8 ส.ค. 57 

4 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิล 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ”  
ประจ าปี  2557 

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

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

 
5 ส.ค. 57/8 ส.ค. 57 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองช่าง 3,550.- ตกลงราคา (ร้านไอที นัสรี) 
3,550.- 

(ร้านไอที นัสรี) 
3,550.- 

 
5 ส.ค. 57/8 ส.ค. 57 

6 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 3,500.- ตกลงราคา (ร้านซี เซอร์วิส) 
3,500.- 

(ร้านซี เซอร์วิส) 
3,500.- 

 
5 ส.ค. 57/8 ส.ค. 57 

7 จัดซื้อวัสดุประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลปะแต 4,175.- ตกลงราคา (ร้านอามีน วัสดุก่อสร้าง) 
4,175.- 

(ร้านอามีน วัสดุก่อสร้าง) 
4,175.- 

 
5 ส.ค. 57/8 ส.ค. 57 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันฟุตซอลคัพ  ครั้ง
ที่  1  ประจ าปี  2557 

9,850.- ตกลงราคา (ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
9,850.- 

(ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
9,850.- 

 
5 ส.ค. 57/8 ส.ค. 57 

9 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ
แข่งขันฟุตซอลคัพ  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2557 

3,500.- ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
3,500.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
3,500.- 

 
8 ส.ค. 57/18 ส.ค. 57 

10 จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง  โครงการ
แข่งขันฟุตซอลคัพ  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2557 

20,000.- ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
20,000.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
20,000.- 

 
8 ส.ค. 57/18 ส.ค. 57 

11 โครงการจัดซื้อท่ีดินเพื่อทิ้งสิงปฏิกูลและ
เอนกประสงค ์

1,700,000.- วิธีพิเศษ (นายดอเล๊าะ  ดอคา) 
1,700,000.- 

(นายดอเล๊าะ  ดอคา) 
1,700,000.- 

 
8 ส.ค. 57 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2557 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

12 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 ยะลา 24,000.- ตกลงราคา (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
24,000.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
24,000.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
15 ส.ค. 57/18 ส.ค. 57 

13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-
56-0090  ส านักปลัด (ศพด.ปะแต) 

350.- ตกลงราคา (ร้านไอที นัสรี) 
350.- 

(ร้านไอที นัสรี) 
350.- 

 
15 ส.ค. 57/19 ส.ค. 57 

14 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 487-56-
0007  ส านักปลัด 

1,480.- ตกลงราคา (ร้านไอที นัสรี) 
1,480.- 

(ร้านไอที นัสรี) 
1,480.- 

 
15 ส.ค. 57/19 ส.ค. 57 

15 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  3  ผืน 3,700.- ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
3,700.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
3,700.- 

 
18 ส.ค. 57/22 ส.ค. 57 

16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประกาศห้ามเล่นปะทัด 
 

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

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

 
18 ส.ค. 57/22 ส.ค. 57 

17 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
ครั้งท่ี 9 

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

(นายมูหามะ  มามะ) 
30,000.- 

 
19 ส.ค. 57 

18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองช่าง 5,163.- ตกลงราคา (ร้านเอส เอส ช้อป) 
5,163.- 

(ร้านเอส เอส ช้อป) 
5,163.- 

 
19 ส.ค. 57/22 ส.ค. 57 

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  กองช่าง 
 

31,762.- ตกลงราคา (ห้างเอเธนส์การไฟฟ้า) 
31,762.- 

(ห้างเอเธนส์การไฟฟ้า) 
31,762.- 

 
19 ส.ค. 57/22 ส.ค. 57 

20 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเพื่อเสนอปรับขนาด
เทศบาลต าบลปะแตเป็นขนาดกลาง 

6,510.- ตกลงราคา (ร้านนิบงก๊อปปี)้ 
6,510.- 

(ร้านนิบงก๊อปปี้) 
6,510.- 

 
20 ส.ค. 57/22 ส.ค. 57 

21 จัดจ้างท าป้ายไวนิล(ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องไทย
มุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธฮีัจญ)์ 

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

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

 
20 ส.ค. 57/25 ส.ค. 57 

 



-3- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2557 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

22 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน  บจ-3802 ยะลา 6,429.63.- ตกลงราคา (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
6,429.63.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
6,429.63.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
20 ส.ค. 57/21 ส.ค. 57 

23 จ้างเหมาโครงการขุดลอกวชพืชและสิ่งกีดขวางฝายกั้น
น้ า  จ านวน  2  โครงการ 

200,000.- วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่งเอ็นจิ เนียริ่ง) 
200,000.- 

(หจก.วีหนึ่งเอ็นจิ เนียริ่ง) 
200,000.- 

 
20 ส.ค. 57 

24 จัดจ้างเช่าเต็นท์โครงการท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน  เทิด
ไท้องค์ราชินี 

30,000.- ตกลงราคา (นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
30,000.- 

(นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
30,000.- 

 
25 ส.ค. 57 

       

       

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 


