
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน
2560  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 ยะลา 3,573.80.-  บาท 
2 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม(กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ) 400.-  บาท 
3 จัดจ้างต่อสญัญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซด์เทศบาลต าบลปะแต 7,500.-  บาท 
4 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม(กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ) 3,000.-  บาท 
5 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ส านักปลดั 25,300.-  บาท 
6 จัดจ้างประกอบกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม(กิจกรรมอบรมและ

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ) 
10,000.-  บาท 

7 จัดจ้างเหมาเช่ารถบสัปรับอากาศโครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม(กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานดา้นการ
บริหารจดัการ) 

60,000.-  บาท 

8 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,100  บาท 
9 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหสัครภุัณฑ์  420-57-0011,420-57-0012 และ 420-49-0007 ส านักปลัด   3,600.-  บาท 
10 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหสัครภุัณฑ์  420-54-0006    กองช่าง 2,800.-  บาท 
11 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 12,354.-  บาท 
12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 8,550.-  บาท 
13 จัดซื้อวัสดปุระปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโล๊ะเว  หมู่ที่ 9 ต าบลปะแต  

 อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
8,000.-  บาท 

14 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 ยะลา 5,720.-  บาท 
15 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสรมิงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีครั้งที่ 11 30,000.-  บาท 
16 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ต าบล วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สามแยกปะแต สายอ าเภอยะหา-

อ าเภอบันนังสตา 
300,000.- บาท 

   
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   ตุลาคม  2560 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 



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

วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 
ยะลา 

3,573.80.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์) 
3,573.80.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์) 
3,573.80.- 

 138/60 5 ก.ย. 60 
7 ก.ย. 60 

2 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม(กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการ) 

400.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเอ็ม.เอ.เจ สปอรต์ แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง  ) 

400.- 

(ร้านเอ็ม.เอ.เจ สปอรต์ แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง  ) 

400.- 

 139/60 11 ก.ย. 60 
15 ก.ย. 60 

3 จัดจ้างต่อสญัญาการให้บริการเช่าพื้นที่
จัดเก็บเว็บไซดเ์ทศบาลต าบลปะแต 

7,500.-  เฉพาะเจาะจง บ.ซีเจเเวลิด์ คอมมิวนิวเคช่ัน 
จ ากัด           7,500.- 

บ.ซีเจเเวลิด์ คอมมิวนิวเคช่ัน 
จ ากัด           7,500.- 

 38/60 11 ก.ย. 60 
30 ก.ย. 61 

4 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม(กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจดัการ) 

3,000.-  เฉพาะเจาะจง ร้านฟิซบัร OTOP 
3,000.- 

ร้านฟิซบัร OTOP 
3,000.- 

 72/60 11 ก.ย. 60 
18 ก.ย. 60 

5 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ส านักปลดั 25,300.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
25,300.- 

(ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
25,300.- 

 73/60 12 ก.ย. 60 
19 ก.ย. 60 

6 จัดจ้างประกอบกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มโครงการส่งเสริมการมสีว่นร่วม
(กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานดา้นการ
บริหารจดัการ) 

10,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านมุคลฎิ โภชนา) 
10,000.- 

(ร้านมุคลฎิ โภชนา) 
10,000.- 

 140/60 12 ก.ย. 60 
18 ก.ย. 60 

7 จัดจ้างเหมาเช่ารถบสัปรับอากาศโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม(กิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ) 

60,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.โมเดริ์นการท่องเที่ยว 2010 
จ ากัด) 

60,000 

(บ.โมเดริ์นการท่องเที่ยว 2010 
จ ากัด) 

60,000 

 141/60 12 ก.ย. 60 
21 ก.ย. 60 

8 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,100 - เฉพาะเจาะจง (ร้ารศิริวรรณ) 
2,100.- 

(ร้ารศิริวรรณ) 
2,100.- 

 142/60 12 ก.ย. 60 
19 ก.ย. 60 

9 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหสัครภุัณฑ์  
420-57-0011,420-57-0012 และ 420-49-
0007 ส านักปลัด   

3,600.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านบังดี  การช่าง) 
3,600.- 

(ร้านบังดี  การช่าง) 
3,600.- 

 143/60 12 ก.ย. 60 
19 ก.ย. 60 

10 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหสัครภุัณฑ์  
420-54-0006    กองช่าง 

2,800.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านบังดี  การช่าง) 
2,800.- 

(ร้านบังดี  การช่าง) 
2,800.- 

 144/60 12 ก.ย. 60 
19 ก.ย. 60 

11 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 
 

12,354.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
12,354.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
12,354.- 

 74/60 13 ก.ย. 60 
20 ก.ย. 60 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน   2560                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 
 

8,550.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
8,550.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
8,550.- 

 75/60 13 ก.ย. 60 
20 ก.ย. 60 

13 จัดซื้อวัสดปุระปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตะโล๊ะเว  หมู่ที่ 9 ต าบลปะแต  
 อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

8,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
เกษตร) 

8,000.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
เกษตร) 

8,000.- 

 76/60 13 ก.ย. 60 
20 ก.ย. 60 

14 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 
ยะลา 

5,720.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านซี เซอร์วสิ) 
5,720.- 

(ร้านซี เซอร์วสิ) 
5,720.- 

 145/60 15 ก.ย. 60 
22 ก.ย. 60 

15 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีครั้งที่ 11 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 146/60 19 ก.ย. 60 
22 ก.ย. 60 

16 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ต าบล วางท่อ
ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สามแยก
ปะแต สายอ าเภอยะหา-อ าเภอบันนังสตา 

300,000.-  วิธีวิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
300,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
300,000.- 

 16/60 28 ก.ย. 60 
 

         
         
         
         
         
         
         

 


