
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม
2560  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ To be Number one  ในพระด าริทลูกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา  

 สิริวัฒนาพรรณวดี   
750.-  บาท 

2 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ To be Number one  ในพระด าริทลูกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา   
สิริวัฒนาพรรณวดี   

575.-  บาท 

3 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 3,005.-  บาท 
4 จัดซื้อเสื้อกีฬา,ถ้วยรางวัล,อุปกรณ์กีฬาและชุดปฐมพยาบาล  โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล

ปะแตคัพ  ต้านภยัยาเสพติด ประจ าปี  2560 
91,300.-  บาท 

5 จัดซื้อเครื่องดืม่โครงการจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลปะแตคัพ  ต้านภัยยาเสพตดิ ประจ าปี  2560 10,000.-  บาท 
6 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โครงการจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลปะแตคัพ  ต้านภยัยาเสพติด 

ประจ าปี  2560 
5,775.-  บาท 

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 ยะลา 3,830.-  บาท 
8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการชว่ยเหลือวัสดุก่อสร้างส าหรับคนพกิาร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

จ านวน 4 หลัง  ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
80,000.-  บาท 

9 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลปะแต  3  ศูนย์ 247,845.-  บาท 
10 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลปะแตคัพ  ต้านภยัยาเสพติด 

ประจ าปี  2560 
16,500.-  บาท 

11 จัดจ้างจัดเตรยีมสถานท่ีและสนามแข่งขันโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลปะแตคัพ ต้านภัยยาเสพ
ติด ประจ าปี  2560 

3,500.-  บาท 

12 จัดจ้างซ่อมแอร์ รหัสครุภณัฑ์ 420-40-0002 ห้องประชุม 9,282.25.-  บาท 
13 จัดจ้างซ่อมแอร์ รหัสครุภณัฑ์ 420-54-0006 กองช่าง 1,500.-  บาท 
14 จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย 5,440.-  บาท 
15 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000.-  บาท 
16 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสรมิงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีครั้งที่ 9 30,000.-  บาท 
17 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116ยะลา 4,136.62.-  บาท 
18 จัดจ้างซ่อมแอร์ รหัสครุภณัฑ์ 420-49-0006  และ 420-57-0012  ส านักปลัด 2,200.-  บาท 
19 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ (กิจกรรมสนับสนุนการ

จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ) ส าหรับผู้ร่วม
กิจกรรมจัดท าดอกไม้จันทน์ 

3,000.-  บาท 

20 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วม   7,500.-  บาท 
21 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม   1,100.-  บาท 
22 จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้พร้อมโต๊ะโครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วม   3,800.-  บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   สิงหาคม  2560 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 



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

วันที่  1 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ To be 
Number one  ในพระด าริทลูกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี   

750.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
750.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
750.- 

 105/60 3 ก.ค. 60 
11 ก.ค. 60 

2 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ To be 
Number one  ในพระด าริทลูกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี   

575.-  ตกลงราคา ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 

575.- 

ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 

575.- 

 106/60 3 ก.ค. 60 
11 ก.ค. 60 

3 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 3,005.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
3,005.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
3,005.- 

 48/60 3 ก.ค. 60 
11 ก.ค. 60 

4 จัดซื้อเสื้อกีฬา,ถ้วยรางวัล,อุปกรณ์กีฬาและ
ชุดปฐมพยาบาล  โครงการจดักิจกรรม
แข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลปะแตคพั  ต้านภัย
ยาเสพตดิ ประจ าปี  2560 

91,300.-  ตกลงราคา (ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
91,300.- 

(ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
91,300.- 

 49/60 6 ก.ค. 60 
14 ก.ค. 60 

5 จัดซื้อเครื่องดืม่โครงการจัดกจิกรรมแข่งขัน
กีฬาเทศบาลต าบลปะแตคัพ  ต้านภัยยาเสพ
ติด ประจ าปี  2560 

10,000.-  ตกลงราคา (ร้านแวแอเซาะ  โภชนา) 
10,000.- 

(ร้านแวแอเซาะ  โภชนา) 
10,000.- 

 50/60 6 ก.ค. 60 
14 ก.ค. 60 

6 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โครงการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลปะแตคัพ  
ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี  2560 

5,775.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
5,775.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
5,775.- 

 107/60 6 ก.ค. 60 
14 ก.ค. 60 

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 
ยะลา 

3,830.-  ตกลงราคา (หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง) 
3,830.- 

(หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง) 
3,830.- 

 108/60 11 ก.ค. 60 
18 ก.ค. 60 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการชว่ยเหลือ
วัสดุก่อสร้างส าหรับคนพิการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 จ านวน 4 หลัง  
ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

80,000.-  ตกลงราคา (ร้าน เค เอช เอ็ม) 
80,000.- 

(ร้าน เค เอช เอ็ม) 
80,000.- 

 51/60 11 ก.ค. 60 
18 ก.ค. 60 

9 จัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลปะแต  
3  ศูนย์ 

247,845.-  ตกลงราคา (ร้านอาณี แอนด์ มูซ๊อฟฟัร 
การค้า) 

247,845.- 

(ร้านอาณี แอนด์ มูซ๊อฟฟัร 
การค้า) 

247,845.- 

 52/60 11 ก.ค. 60 
18 ก.ค. 60 

 



-2-                                                            
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม   2560                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

10 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมเครื่องเสียงโครงการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลปะแตคัพ  
ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี  2560 

16,500.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
16,500.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
16,500.- 

 109/60 17 ก.ค. 60 
6 ส.ค. 60 

11 จัดจ้างจัดเตรยีมสถานท่ีและสนามแข่งขัน
โครงการจดักิจกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลปะแตคัพ ต้านภัยยาเสพตดิ ประจ าปี  
2560 

3,500.-  ตกลงราคา (นายซอฟวาน  สามะ) 
3,500.- 

 

(นายซอฟวาน  สามะ) 
3,500.- 

 

 110/60 17 ก.ค. 60 
6 ส.ค. 60 

12 จัดจ้างซ่อมแอร์ รหัสครุภณัฑ์ 420-40-0002 
ห้องประชุม 

9,282.25.-  ตกลงราคา (หจก.สรกรรณ เอ็ม.ที เทรดดิ้ง) 
9,282.25.- 

(หจก.สรกรรณ เอ็ม.ที เทรดดิ้ง) 
9,282.25.- 

 111/60 18 ก.ค. 60 
25 ส.ค. 60 

13 จัดจ้างซ่อมแอร์ รหัสครุภณัฑ์ 420-54-0006 
กองช่าง 

1,500.-  ตกลงราคา (ร้านโมดิฟายด์ แอร์ เซอร์วิส) 
1,500.- 

(ร้านโมดิฟายด์ แอร์ เซอร์วิส) 
1,500.- 

 112/60 18 ก.ค. 60 
25 ส.ค. 60 

14 จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย 5,440.-  ตกลงราคา (บริษัท ยะลาปลาทอง จ ากัด) 
5,440.- 

(บริษัท ยะลาปลาทอง จ ากัด) 
5,440.- 

 53/60 21 ก.ค. 60 
31 ก.ค. 60 

15 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000.-  ตกลงราคา (ร้านอาณี แอนด์ มูซ๊อฟฟัร
การค้า)       100,000.- 

(ร้านอาณี แอนด์ มูซ๊อฟฟัร
การค้า)       100,000.- 

 54/60 21 ก.ค. 60 
31 ก.ค. 60 

16 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีครั้งที่ 9 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 113/60 21 ก.ค. 60 
24 ก.ค. 60 

17 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116
ยะลา 

4,136.62.-  ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด ส.ยะลา) 
4,136.62.- 

(บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด ส.ยะลา) 
4,136.62.- 

 114/60 21 ก.ค. 60 
24 ก.ค. 60 

18 จัดจ้างซ่อมแอร์ รหัสครุภณัฑ์ 420-49-0006  
และ 420-57-0012  ส านักปลัด 

2,200.-  ตกลงราคา (ร้านโมดิฟายด์ แอร์ เซอร์วิส) 
2,200.- 

(ร้านโมดิฟายด์ แอร์ เซอร์วิส) 
2,200.- 

 115/60 21 ก.ค. 60 
28 ก.ค. 60 

 
 
 
 



-3-                                                            
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม   2560                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

19 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อม
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม   โ ค ร ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
เทิดพระเกียรติ (กิจกรรมสนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ) ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมจัดท า
ดอกไม้จันทน์ 

3,000.-  ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
3,000.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
3,000.- 

 116/60 24 ก.ค. 60 
27 ก.ค. 60 

20 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม   

7,500.-  ตกลงราคา (ร้านแวแอเซาะ  โภชนา) 
7,500.- 

(ร้านแวแอเซาะ  โภชนา) 
7,500.- 

 117/60 26 ก.ค. 60 
3 ส.ค. 60 

21 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม   

1,100.-  ตกลงราคา ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 

1,100.- 

ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 

1,100.- 

 118/60 26 ก.ค. 60 
2 ส.ค. 60 

22 จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้พร้อมโต๊ะโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม   

3,800.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
3,800.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
3,800.- 

 119/60 26 ก.ค. 60 
3 ส.ค. 60 

 
 


