
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 
2560  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  (ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม) 400.-  บาท 
2 จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกาย 6,180.-  บาท 
3 จัดซื้อเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) 2,175.-  บาท 
4 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 54,020.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 12,010.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 7,095.-  บาท 
7 จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเทศบาลต าบลปะแต 25,000.-  บาท 
8 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (กิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเหมอืงลาบู)   5,000.-  บาท 
9 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โครงการส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว (กิจกรรมส่งเสรมิแหล่งทอ่งเที่ยว

เหมืองลาบู  ครั้งท่ี  2) 
1,100.-  บาท 

10 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจัดท าถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย 749,964.-  บาท 
11 จัดจ้างป้ายไวนิลโครงการควบคุมโรคมาลาเรียในชุมชนต าบลปะแต 400.-  บาท 
12 จัดซื้อวัสดโุครงการควบคุมโรคมาลาเรยีในชุมชนต าบลปะแต 2,000.-  บาท 
13 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 64,360.-  บาท 
14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ติดตั้งโครงการตลาดประชารัฐ  ท้องถิ่นสุขใจ 2,750.- บาท 
15 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมไม้ติดตั้ง (พยุงธรรม ค้ าไทย ถวายองค์ราชินี) 1,100.-  บาท 
16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธจ์ัดเก็บภาษีประจ าปี พ.ศ. 2561 5,200.-  บาท 
17 จัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน  3  ป้าย 3,044.-  บาท 
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 15,706.-  บาท 
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 13,360.-  บาท 
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ณ ถนนสายบือแนกูบ-ูบูเกะจิ หมู่ที่ 7 ต าบลปะแต 5,135,000.-  บาท 

   
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   มกราคม   2561 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม   2560                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  (ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย ดิน
โคลนถล่ม) 

400.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
400.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
400.- 

 49/61 1 ธ.ค. 60 
12 ธ.ค. 60 

2 
 

จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกาย 6,180.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
6,180.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
6,180.- 

 12/61 6 ธ.ค. 60 
14 ธ.ค. 60 

3 
 

จัดซื้อเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) 2,175.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
2,175.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
2,175.- 

 13/61 6 ธ.ค. 60 
14 ธ.ค. 60 

4 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 54,020.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
54,020.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
54,020.- 

 14/61 6 ธ.ค. 60 
14 ธ.ค. 60 

5 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 12,010.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
12,010.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
12,010.- 

 15/61 6 ธ.ค. 60 
14 ธ.ค. 60 

6 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 7,095.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
7,095.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
7,095.- 

 16/61 6 ธ.ค. 60 
14 ธ.ค. 60 

7 จัดจ้างท าสิ่ งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลต าบลปะแต 

25,000.-  เฉพาะเจาะจง (หสม.ส านักข่าว เอ.พี.เอฟ.นิวส์) 
25,000.- 

(หสม.ส านักข่าว เอ.พี.เอฟ.นิวส์) 
25,000.- 

 50/61 8 ธ.ค. 60 
18 ธ.ค. 60 

8 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (กิจกรรมสง่เสริม
แหล่งท่องเที่ยวเหมืองลาบู)   

5,000.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง  มะลี) 
5,000.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
5,000.- 

 51/61 8 ธ.ค. 60 
18 ธ.ค. 60 

9 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
(กิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเหมืองลาบู  
ครั้งท่ี  2) 

1,100.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
1,100.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
1,100.- 

 52/61 8 ธ.ค. 60 
15 ธ.ค. 60 

10 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจัดท าถุงยังชีพ 
เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย 

749,964.-  วิธีพิเศษ (ร้านอาณี แอนด์ มูซ๊อฟฟัร 
การค้า)    749,964.- 

(ร้านอาณี แอนด์ มูซ๊อฟฟัร 
การค้า)    749,964.- 

 04/61 8 ธ.ค. 60 
12 ธ.ค. 60 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2560                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จัดจ้ างป้ าย ไวนิล โครงการควบคุม โรค
มาลาเรียในชุมชนต าบลปะแต 

400.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
400.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
400.- 

 53/61 12 ธ.ค. 60 
12 ธ.ค. 60 

12 จัดซื้อวัสดโุครงการควบคุมโรคมาลาเรยีใน
ชุมชนต าบลปะแต 

2,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
2,000.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
2,000.- 

 17/61 12 ธ.ค. 60 
18 ธ.ค. 60 

13 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 64,360.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
64,360.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
64,360.- 

 18/61 15 ธ.ค. 60 
22 ธ.ค. 60 

14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ติดตั้ ง
โครงการตลาดประชารัฐ  ท้องถิ่นสุขใจ 

2,750.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
2,750.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
2,750.- 

 54/61 15 ธ.ค. 60 
22 ธ.ค. 60 

15 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมไม้ตดิตั้ง (พยุงธรรม  
ค้ าไทย ถวายองค์ราชินี) 

1,100.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
1,100.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
1,100.- 

 55/61 15 ธ.ค. 60 
22 ธ.ค. 60 

16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธจ์ัดเก็บ
ภาษีประจ าปี พ.ศ. 2561 

5,200.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
5,200.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
5,200.- 

 56/61 21 ธ.ค. 60 
28 ธ.ค. 60 

17 จัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน  3  ป้าย 3,044.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
3,044.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
3,044.- 

 57/61 21 ธ.ค. 60 
28 ธ.ค. 60 

18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 15,706.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
เกษตร)      15,706.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
เกษตร)      15,706.- 

 19/61 21 ธ.ค. 60 
28 ธ.ค. 60 

19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 13,360.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านโกไข่การไฟฟ้า) 
13,360.- 

(ร้านโกไข่การไฟฟ้า) 
13,360.- 

 20/61 21 ธ.ค. 60 
28 ธ.ค. 60 

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ณ ถนน
สายบือแนกูบ-ูบูเกะจิ หมู่ที่ 7 ต าบลปะแต 

5,135,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
5,135,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
5,135,000.- 

 01/61 21 ธ.ค. 60 
4 ก.พ. 61 

 


