
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน
2560  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจดักิจกรรมป้องกันแล้วบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2560 กิจกรรมการปอ้งกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 
2,100.-  บาท 

2 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 1,144.90.-  บาท 
3 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 5,409.92.-  บาท 
4 จัดจ้างเช่าเต็นทโ์ต๊ะเก้าอี้พร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดกจิกรรมป้องกันแล้วบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2560 

กิจกรรมการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 
7,560.-  บาท 

5 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา  
(อีงัตมาตี) 

4,175.-  บาท 

6 จัดจ้างเช่าเก้าอี้พร้อมเครื่องเสียงโครงการสนับสนุนส่งเสรมิประเพณวีัฒนธรรมและศาสนา (อีงัตมาตี) 7,000.-  บาท 
7 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา 

(อีงัตมาตี) 
50,000.-  บาท 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา (อีงัตมาตี) 40,000.-  บาท 
9 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดี ครั้งท่ี 6 30,000.-  บาท 
10 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไมต้ิดตั้ง  โครงการสนับสนุนส่งเสรมิประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาประจ าปี 
2560 (กิจกรรมเมาลดิสมัพันธ์ ฮ.ศ. 1438) 

6,600.-  บาท 

11 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธก์ารประชาคมจัดตั้งศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านตะโล๊ะเวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกาโต๊ะ พร้อมกับท าป้ายไวนิลการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ทั้ง 2 ศูนย์ 

1,200.-  บาท 

12 
 

จัดซื้อผ้าระบายโครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาประจ าปี 2560 (กิจกรรมเมาลิด
สัมพันธ์ ฮ.ศ. 1438) 

5,300.-  บาท 

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   พฤษภาคม   2560 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจดักิจกรรม
ป้องกันแล้วบรรเทาสาธารณภยั ประจ าปี 
2560 กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 

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

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
2,100.- 

 70/60 3 เม.ย. 60 
10 เม.ย. 60 

2 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

1,144.90.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
1,144.90.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
1,144.90.- 

 71/60 4 เม.ย. 60 
12 เม.ย. 60 

3 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 
ยะลา 

5,409.92.-  ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด ส.ยะลา) 
5,409.92.- 

(บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด ส.ยะลา) 
5,409.92.- 

 72/60 10 เม.ย. 60 
20 เม.ย. 60 

4 
 

จัดจ้างเช่าเต็นทโ์ต๊ะเก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง
โครงการจดักิจกรรมป้องกันแล้วบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าปี 2560 กิจกรรมการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2560 

7,560.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
7,560.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
7,560.- 

 73/60 10 เม.ย. 60 
17 เม.ย. 60 

5 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสนับสนุน
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา  
(อีงัตมาตี) 

4,175.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
4,175.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
4,175.- 

 74/60 20 เม.ย. 60 
26 เม.ย. 60 

6 
 

จัดจ้างเช่าเก้าอี้พร้อมเครื่องเสียงโครงการ
สนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ
ศาสนา (อีงัตมาตี) 

7,000.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
7,000.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
7,000.- 

 75/60 20 เม.ย. 60 
27 เม.ย. 60 

7 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มโครงการสนับสนุนส่งเสรมิประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา (อีงัตมาตี) 

50,000.-  ตกลงราคา (ร้านมุคลฎิโภชณา) 
50,000.- 

(ร้านมุคลฎิโภชณา) 
50,000.- 

 76/60 20 เม.ย. 60 
27 เม.ย. 60 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการสนับสนุนส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา (อีงัตมาตี) 

40,000.-  ตกลงราคา (ร้านเอสเอสซัพพลาย) 
40,000.- 

(ร้านเอสเอสซัพพลาย) 
40,000.- 

 34/60 20 เม.ย. 60 
26 เม.ย. 60 

9 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดี ครั้งท่ี 6 

30,000.-  ตกลงราคา (นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 77/60 21 เม.ย. 60 
24 เม.ย. 60 



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

วันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

10 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไมต้ิดตั้ง  
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนาประจ าปี 2560 
(กิจกรรมเมาลดิสมัพันธ์ ฮ.ศ. 1438) 

6,600.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
6,600.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
6,600.- 

 78/60 28 เม.ย. 60 
5 พ.ค. 60 

11 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธก์าร
ประชาคมจดัตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้าน
ตะโล๊ะเวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นกาโต๊ะ 
พร้อมกับท าป้ายไวนลิการรับสมัครนักเรียนปี
การศึกษา ทั้ง 2 ศูนย์ 

1,200.-  ตกลงราคา (ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง) 

1,200.- 

(ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง) 

1,200.- 

 79/60 28 เม.ย. 60 
5 พ.ค. 60 

12 
 

จัดซื้อผ้าระบายโครงการสนับสนุนส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาประจ าปี 
2560 (กิจกรรมเมาลดิสมัพันธ์ ฮ.ศ. 1438) 

5,300.-  ตกลงราคา (ร้านบ้านเครื่องเขียน) 
5,300.- 

(ร้านบ้านเครื่องเขียน) 
5,300.- 

 35/60 28 เม.ย. 60 
5 พ.ค. 60 

 


