
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน
2560  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 12,700.90.-  บาท 
2 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 40,700.-  บาท 
3 จัดซื้อวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิง 100,000.-  บาท 
4 จัดจ้างท าป้ายไวนิลการจัดท าหลักสูตร (Patae City School)   400.-  บาท 
5 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธพ์ร้อมโครงไม้ตดิตั้ง 7,359.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการบา้นท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 78,000.-  บาท 
7 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสรมิงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีครั้งที่ 8 30,000.-  บาท 
8 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภณัฑ์ 416-51-0075 กองคลัง 690.-  บาท 
9 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการจัดกจิกรรมเทิดพระเกียรติ (กิจกรรมสนับสนุนการการจัดงานพระราชพธิีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ) 
600.-  บาท 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดท าดอกไม้จันทน์ โครงการจดักิจกรรมเทดิพระเกียรติ (กิจกรรมสนบัสนุนการการจดั
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ) 

4,980.-  บาท 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปลูกต้นดาวเรือง โครงการจดักิจกรรมเทดิพระเกียรติ (กิจกรรมสนับสนุนการการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชฯ) 

5,540.-  บาท 

 
 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   กรกฎาคม   2560 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 
ยะลา 

12,700.90.-  ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์  จ ากัด) 
12,700.90.- 

(บ.พิธานพาณิชย์  จ ากัด) 
12,700.90.- 

 99/60 1 มิ.ย. 60 
5 มิ.ย. 60 

2 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 40,700.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
40,700.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
40,700.- 

 43/60 1 มิ.ย. 60 
8 มิ.ย. 60 

3 
 

จัดซื้อวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิง 100,000.-  ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

 44/60 1 มิ.ย. 60 

4 จัดจ้างท าป้ายไวนิลการจัดท าหลักสูตร 
(Patae City School)   

400.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
400.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
400.- 

 100/60 16 มิ.ย. 60 
23 มิ.ย. 60 

5 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธพ์ร้อมโครง
ไม้ตดิตั้ง 

7,359.-  ตกลงราคา (ร้านดรมี แอนด์ อาร์ท) 
7,359.- 

(ร้านดรมี แอนด์ อาร์ท) 
7,359.- 

 101/60 16 มิ.ย. 60 
23 มิ.ย. 60 

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการบา้นท้องถิ่น 
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 

78,000.-  ตกลงราคา (ร้านฟาคิร) 
78,000.- 

(ร้านฟาคิร) 
78,000.- 

 45/60 19 มิ.ย. 60 
22  มิ.ย. 60 

7 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีครั้งที่ 8 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 102/60 20 มิ.ย. 60 
23 มิ.ย. 60 

8 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส
ครุภณัฑ์ 416-51-0075 กองคลัง 

690.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
690.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
690.- 

 103/60 20 มิ.ย. 60 
27 มิ.ย. 60 

9 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการจัดกจิกรรม
เทิดพระเกยีรติ (กิจกรรมสนับสนนุการการ
จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ) 

600.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
600.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
600.- 

 104/60 30 มิ.ย. 60 
7 ก.ค. 60 

 
 
 
 
 
 



-2-                                                            
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน   2560                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดท าดอกไม้จันทน์ 
โครงการจดักิจกรรมเทดิพระเกยีรติ 
(กิจกรรมสนับสนุนการการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ) 

4,980.-  ตกลงราคา (ร้านสุวรรณภูมิ) 
4,980.- 

(ร้านสุวรรณภูมิ) 
4,980.- 

 46/60 30 มิ.ย. 60 
7  ก.ค. 60 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปลูกต้นดาวเรือง 
โครงการจดักิจกรรมเทดิพระเกยีรติ 
(กิจกรรมสนับสนุนการการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ) 

5,540.-  ตกลงราคา (ร้านเกษตรเจรญิรุ่งเรือง) 
5,540.- 

(ร้านเกษตรเจรญิรุ่งเรือง) 
5,540.- 

 47/60 30 มิ.ย. 60 
7  ก.ค. 60 

 


