
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  
2558  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 5,822.94.-  บาท 
2 จัดจ้างท าป้ายไวนิลและไม้อัดพร้อมติดตั้ง 20,000.-  บาท 
3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลือเน็ง-โตะ๊ตือมัน บ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 ต าบลปะแต 5,090,000.-  บาท 
4 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองช่าง 7,030.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้า  ประจ าปี  2559 950.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองคลัง 5,000.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 56,408.-  บาท 
8 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 7,334.85.-  บาท 
9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 ยะลา 47,543.31.-  บาท 
10 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อ

กันประจ าปี  2559  ครั้งท่ี 2 
30,000.-  บาท 

11 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นทโ์ต๊ะเก้าอี้พรอ้มเครื่องเสยีงโครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าปี  2559 ฯ 

2,000.-  บาท 

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการจดักิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ประจ าปี  
2559 ฯ 

6,200.-  บาท 

13 จัดจ้างท าปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลต าบลปะแต 57,000.-  บาท 
14 จัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล)   

จ านวน  1  คัน 
786,600.-  บาท 

15 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.3 ศูนย์ ภาคเรยีนที่ 2/2558 ชนิดถุง 89,507.72.-  บาท 
16 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7 โรง  ภาคเรียนท่ี 2/2558 ชนิดถุง 544,672.66.-  บาท 
17 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7 โรง  ช่วงปิดเทอม ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2/2558   329,143.80.- บาท 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    มกราคม    2559 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 
 
 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม  2558                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 
ยะลา 

5,822.94.-  ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด ยล) 
5,822.94.- 

(บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด ยล) 
5,822.94.- 

 50/59 1 ธ.ค. 58 
3 ธ.ค. 58 

2 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลและไม้อัดพร้อมติดตั้ง 20,000.-  ตกลงราคา (ร้านวินัย พาณิชย์) 
20,000.- 

(ร้านวินัย พาณิชย์) 
20,000.- 

 51/59 1 ธ.ค. 58 
4 ธ.ค. 58 

3 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลือเน็ง-
โต๊ะตือมัน บ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 ต าบลปะแต 

5,090,000.- 5,091,200.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
5,090,000.- 

หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
5,090,000.- 

 03/59 4 ธ.ค. 58 
28 ธ.ค. 58 

4 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองช่าง 7,030.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
7,030.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
7,030.- 

 16/59 11 ธ.ค. 58 
18 ธ.ค. 58 

5 
 

จัดซื้อวัสดไุฟฟ้า  ประจ าปี  2559 950.-  ตกลงราคา (ร้านแสงงามไฟฟ้า) 
950.- 

(ร้านแสงงามไฟฟ้า) 
950.- 

 17/59 11 ธ.ค. 58 
18 ธ.ค. 58 

6 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองคลัง 5,000.-  ตกลงราคา (หจก.ยะลาการพิมพ์ (1992) ) 
5,000.- 

(หจก.ยะลาการพิมพ์ (1992) ) 
5,000.- 

 18/59 11 ธ.ค. 58 
18 ธ.ค. 58 

7 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 56,408.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
56,408.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
56,408.- 

 19/59 14 ธ.ค. 58 
21 ธ.ค. 58 

8 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

7,334.85.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญ เทรดดิ้งจ ากดั) 
7,334.85.- 

(บ.ปัตตานี เจริญ เทรดดิ้งจ ากดั) 
7,334.85.- 

 52/59 18 ธ.ค. 58 
21 ธ.ค. 58 

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 
ยะลา 

47,543.31.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญ เทรดดิ้งจ ากดั) 
47,543.31.- 

(บ.ปัตตานี เจริญ เทรดดิ้งจ ากดั) 
47,543.31.- 

 53/59 21 ธ.ค. 58 
26 ธ.ค. 58 

10 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีต่อกันประจ าปี  2559  ครั้งท่ี 2 

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

 

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.-   

 

 54/59 28 ธ.ค. 58 
30 ธ.ค. 58 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม  2558                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นทโ์ต๊ะเก้าอี้พรอ้มเครื่อง
เสียงโครงการจดักิจกรรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจ าปี  2559 ฯ 

2,000.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
2,000.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
2,000.- 

 55/59 28 ธ.ค. 58 
4 ม.ค. 59 

12 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการ
จัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าปี  2559 ฯ 

6,200.-  ตกลงราคา (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
6,200.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
6,200.- 

 56/59 28 ธ.ค. 58 
29 ธ.ค. 58 

13 
 

จัดจ้างท าปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เทศบาลต าบลปะแต 

57,000.-  ตกลงราคา (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
57,000.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
57,000.- 

 57/59 28 ธ.ค. 58 
13 ม.ค. 59 

14 
 

จัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล)   
จ านวน  1  คัน 

786,600.-  วิธีพิเศษ (หจก.เอ.เอ.เอส  มอเตอร์) 
786,600.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส  มอเตอร์) 
786,600.- 

 01/59 16 ธ.ค.58 
18 ม.ค. 59 

15 
 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.3 ศูนย์ ภาคเรยีน
ที่ 2/2558 ชนิดถุง 

89,507.72.-   กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากดั) 
89,507.72.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากดั) 
89,507.72.- 

 02/59 30 ธ.ค.58 
25 มี.ค. 59 

16 
 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7 โรง  ภาค
เรียนที่ 2/2558 ชนิดถุง 

544,672.66.-    กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากดั) 
544,672.66.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากดั) 
544,672.66.- 

 03/59 30 ธ.ค.58 
25 มี.ค. 59 

17 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7 โรง  ช่วง
ปิดเทอม ชนิดกล่อง ภาคเรียนท่ี 2/2558  

329,143.80.-   กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากดั) 
329,143.80.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากดั) 
329,143.80.- 

 04/59 30 ธ.ค.58 
25 มี.ค. 59 

         

         

 


