
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
2560  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 ยะลา 9,642.84.-  บาท 
2 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 4,920.40.-  บาท 
3 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 ยะลา 3,570.59.-  บาท 
4 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง 1676 ยะลา 3,876.61.-  บาท 
5 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมี

พระชนมายุครบ  85  พรรษา 
800.-  บาท 

6 จัดจ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตและปกป้องสถาบนัส าคัญของชาติ(กิจกรรมเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย) 

12,000.-  บาท 

7 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โครงการจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬา 6,225.-  บาท 
8 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  40  ช่อง  กองคลัง 14,400.-  บาท 
9 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง และ ตู้เหล็ก 4 ช้ัน ส านักปลดั กองคลัง 9,300.-  บาท 
10 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 7,900.-  บาท 
11 จัดซื้อวัสดุกีฬา  ส านักปลดั 11,240.-  บาท 
12 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อ  กองคลัง   19,200.-  บาท 
13 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 65,369.-  บาท 
14 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา,ของรางวัล,เหรยีญรางวัล และ อุปกรณ์ท าริ้วขบวนโครงการจดักิจกรรมแข่งขันกีฬา 27,761.- บาท 
15 จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 15,000.-  บาท 
16 โครงการขุดลอกคลองสายบ้านตะโล๊ะบาเวะ – บ้านกูแว บ้านตะโละ๊เว หมู่ที่ 9 ต.ปะแต 3,999,000.-  บาท 
17 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าศาสนาต าบลปะแต 3,000.-  บาท 
18 จัดซื้อตู้ยาและเตียงพยาบาลพร้อมเบาะ ศพด.ต าบลปะแต 9,600.-  บาท 
19 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง,โต๊ะ,เก้าอ้ี ศพด.ต าบลปะแต 53,700.-  บาท 
20 จัดซื้อพัดลม ศพด.ต าบลปะแต 18,000.-  บาท 
21 จัดซื้อเครื่องเล่นVCD,DVD ศพด.ต าบลปะแต 8,850.-  บาท 
22 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองคลัง 3,820.-  บาท 
23 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ส านักปลัด 60,900.-  บาท 
24 จัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบน 40 น้ิว ศพด.ต าบลปะแต 15,990.-  บาท 
25 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องสียงโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 9,200.-  บาท 
26 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 12,000.-  บาท 
27 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าศาสนาต าบลปะแต 600.-  บาท 
28 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าศาสนาต าบลปะแต 20,000.-  บาท 
29 จัดจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าศาสนาต าบลปะแต 180,000.-  บาท 
30 จัดจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ผลไม้  โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีต าบลปะแต   (การจัดงาน

มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา  ประจ าปี  2560) 
30,000.-  บาท 

 
/ล าดับที่... 
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ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
31 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันส าคัญ 5,775.-  บาท 
32 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้เครื่องเสียงและเวทีพร้อมตกแต่งโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันส าคัญ 12,100.-  บาท   
33 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสรมิงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีครั้งที่ 10 30,000.-  บาท 
34 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันส าคัญ 1,750.-  บาท 
35 จัดจ้างซ่อมเครื่องเครื่องตัดหญ้า  เลขครุภัณฑ์ 442-57-0001, 442-57-0002, 442-57-0003 และ  442-59-

0004  ส านักปลัด   
4,500.-  บาท 

36 จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันส าคัญ 4,500.-  บาท 
37 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 12 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ส านักงานเทศบาลต าบลปะแต 339,200.-  บาท 
38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม บ้านตอเลาะ บ้านปะแต ต าบลปะแต 300,000.-  บาท 
39 โครงการตกแต่งอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปะแต ขนาด 4 ช้ัน ต าบลปะแต 2,960,000.-  บาท 

 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่    1   กันยายน  2560 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 



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

วันที่  1 กันยายน  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 
ยะลา 

9,642.84.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
9,642.84.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
9,642.84.- 

 120/60 1 ส.ค. 60 
7 ส.ค. 60 

2 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

4,920.40.-  ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัดส.ยะลา) 
4,920.40.- 

(บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัดส.ยะลา) 
4,920.40.- 

 121/60 2 ส.ค. 60 
9 ส.ค. 60 

3 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 
ยะลา 

3,570.59.-  ตกลงราคา (หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์) 
3,570.59.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์) 
3,570.59.- 

 122/60 7 ส.ค. 60 
10 ส.ค. 60 

4 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง 1676 
ยะลา 

3,876.61.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
3,876.61.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
3,876.61.- 

 123/60 8 ส.ค. 60 
10 ส.ค. 60 

5 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 12 สิงหาคม วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ  
85  พรรษา 

800.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
800.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
800.- 

 124/60 8 ส.ค. 60 
11 ส.ค. 60 

6 จัดจ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
ปลูกจิตและปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ
(กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี  
ธงชาติไทย) 

12,000.-  ตกลงราคา (ร้านมีเดยี เฮา้ส์) 
12,000.- 

(ร้านมีเดยี เฮา้ส์) 
12,000.- 

 125/60 10 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

7 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โครงการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬา 

6,225.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
6,225.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
6,225.- 

 126/60 10 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

8 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  40  ช่อง  กองคลัง 14,400.-  ตกลงราคา (ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
14,400.- 

(ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
14,400.- 

 55/60 10 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

9 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง และ ตู้
เหล็ก 4 ช้ัน ส านักปลัด กองคลัง 

9,300.-  ตกลงราคา (ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
9,300.- 

(ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
9,300.- 

 56/60 10 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

10 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 7,900.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนา คอมพิวเตอร์) 
7,900.- 

(ร้านคารีนา คอมพิวเตอร์) 
7,900.- 

 57/60 10 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

11 จัดซื้อวัสดุกีฬา  ส านักปลดั 11,240.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
11,240.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
11,240.- 

 58/60 10 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

12 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อ  กองคลัง   19,200.-  ตกลงราคา (ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
19,200.- 

(ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
19,200.- 

 59/60 10 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม   2560                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

13 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 65,369.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
65,369.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
65,369.- 

 60/60 10 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

14 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา,ของรางวัล,เหรยีญรางวัล 
และ อุปกรณ์ท าริ้วขบวนโครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา 

27,761.-  ตกลงราคา (ร้านบ้านเครื่องเขียน) 
27,761.- 

(ร้านบ้านเครื่องเขียน) 
27,761.- 

 61/60 10 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

15 จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนโครงการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬา 

15,000.-  ตกลงราคา (ร้านเอกลักษณ์ บูติก) 
15,000.- 

(ร้านเอกลักษณ์ บูติก) 
15,000.- 

 62/60 10 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

16 โครงการขุดลอกคลองสายบ้านตะโล๊ะบาเวะ 
– บ้านกูแว บ้านตะโละ๊เว หมู่ที่ 9 ต.ปะแต 

3,999,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง) 
3,999,000.- 

(หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง) 
3,999,000.- 

 13/60 11 ส.ค. 60 
 

17 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าศาสนาต าบลปะแต 

3,000.-  ตกลงราคา (ร้านฟิซบัร OTOP) 
3,000.- 

(ร้านฟิซบัร OTOP) 
3,000.- 

 63/60 11 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

18 จัดซื้อตู้ยาและเตียงพยาบาลพร้อมเบาะ 
ศพด.ต าบลปะแต 

9,600.-  ตกลงราคา (ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
9,600.- 

(ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
9,600.- 

 64/60 11 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

19 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง,โต๊ะ,เก้าอ้ี ศพด.
ต าบลปะแต 

53,700.-  ตกลงราคา (ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
53,700.- 

(ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
53,700.- 

 65/60 11 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

20 จัดซื้อพัดลม ศพด.ต าบลปะแต 18,000.-  ตกลงราคา (หจก.เมย์แฟรร์ุ่งโรจน์) 
18,000.- 

(หจก.เมย์แฟรร์ุ่งโรจน์) 
18,000.- 

 66/60 11 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

21 จัดซื้อเครื่องเล่นVCD,DVD ศพด.ต าบลปะแต 8,850.-  ตกลงราคา (ร้านเอเชียอิเล็กทรอนิก) 
8,850.- 

(ร้านเอเชียอิเล็กทรอนิก) 
8,850.- 

 67/60 11 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

22 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองคลัง 3,820.-  ตกลงราคา (ร้านอาณี แอนด์ มูซ๊อฟฟัร 
การค้า)      3,820.- 

(ร้านอาณี แอนด์ มูซ๊อฟฟัร 
การค้า)      3,820.- 

 68/60 11 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

23 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 
ส านักปลดั 

60,900.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนา คอมพิวเตอร์) 
60,900.- 

(ร้านคารีนา คอมพิวเตอร์) 
60,900.- 

 69/60 11 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

24 จัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบน 40 น้ิว ศพด.ต าบล
ปะแต 

15,990.-  ตกลงราคา (หจก.เมย์แฟรร์ุ่งโรจน์) 
15,990.- 

(หจก.เมย์แฟรร์ุ่งโรจน์) 
15,990.- 

 70/60 11 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

 



-3-                                                            
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม   2560                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

25 จัดจ้ าง เ ช่าเต็นท์ เก้ าอี้พร้อมเครื่ องสียง
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 

9,200.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
9,200.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
9,200.- 

 127/60 11 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

26 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 

12,000.-  ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
12,000.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
12,000.- 

 128/60 11 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

27 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าศาสนาต าบลปะแต 

600.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
600.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
600.- 

 129/60 11 ส.ค. 60 
18 ส.ค. 60 

28 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ศาสนาต าบลปะแต 

20,000.-  ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
20,000.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
20,000.- 

 130/60 11 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

29 จัดจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้น าศาสนาต าบลปะแต 

180,000.-  ตกลงราคา (บ.โมเดริ์นการท่องเที่ยว 2010 
จ ากัด)         180,000.- 

(บ.โมเดริ์นการท่องเที่ยว 2010 
จ ากัด)         180,000.- 

 131/60 21 ส.ค. 60 
24 ส.ค. 60 

30 จัดจ้ า ง เหมาตกแต่ งขบวนรถแห่ผล ไม้  
โครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีต าบล
ปะแต  (การจัดงานมหกรรมผลไม้และของดี
เมืองยะลา  ประจ าปี  2560) 

30,000.-  ตกลงราคา (นายอิสมาแอล  เจ๊ะแวสหุลง) 
30,000.- 

(นายอิสมาแอล  เจ๊ะแวสหุลง) 
30,000.- 

 132/60 21 ส.ค. 60 
26 ส.ค. 60 

31 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันส าคัญ 

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

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
5,775.- 

 133/60 21 ส.ค. 60 
25 ส.ค. 60 

32 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้เครื่องเสียงและเวที
พร้อมตกแต่งโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีวันส าคัญ 

12,100.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
12,100.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
12,100.- 

 134/60 21 ส.ค. 60 
28 ส.ค. 60 

33 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีครั้งที่ 10 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 135/60 21 ส.ค. 60 
24 ส.ค. 60 

34 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัน
ส าคัญ 

1,750.-  ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
1,750.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
1,750.- 

 136/60 21 ส.ค. 60 
28 ส.ค. 60 



-4- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม   2560                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

35 จัดจ้ างซ่อมเครื่ อง เครื่ องตัดหญ้า   เลข
ครุภัณฑ์ 442-57-0001, 442 -57-0002, 
44 2 -5 7 -0003  แ ล ะ   4 4 2 -59 -0004   
ส านักปลัด   

4,500.-  ตกลงราคา (ร้านมิง การช่าง) 
4,500.- 

(ร้านมิง การช่าง) 
4,500.- 

 137/60 21 ส.ค. 60 
28 ส.ค. 60 

36 จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการโครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันส าคัญ 

4,500.-  ตกลงราคา (ร้านบ้านเครื่องเขียน) 
4,500.- 

(ร้านบ้านเครื่องเขียน) 
4,500.- 

 71/60 21 ส.ค. 60 
25 ส.ค. 60 

37 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 12 เครื่อง 
พร้อมติดตั้ง ส านักงานเทศบาลต าบลปะแต 

339,200.-  ตกลงราคา (หจก.สรกรรณ เอ็ม ที เทรดดิ้ง) 
339,200.- 

(หจก.สรกรรณ เอ็ม ที เทรดดิ้ง) 
339,200.- 

 03/60 21 ส.ค. 60 

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านฆอรอราแม บ้านตอเลาะ บ้าน
ปะแต ต าบลปะแต 

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

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
300,000.- 

 14/60 22 ส.ค. 60 
 

39 โครงการตกแต่งอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลปะแต ขนาด 4 ช้ัน ต าบลปะแต 

2,960,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.ซอฟรอนธุรกิจการ
ก่อสร้าง)       2,960,000.- 

(หจก.ซอฟรอนธุรกิจการ
ก่อสร้าง)       2,960,000.- 

 15/60 22 ส.ค. 60 

 
 


