
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม
2560  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  รหัสครุภณัฑ์  416-54-0084 และ  416-54- 0085 กองคลัง 800.-  บาท 
2 จัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร.  (เสือ้,กางเกง พร้อมปัก) 30,000.-  บาท 
3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านกัปลัด 7,926.-  บาท 
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมืองลาบู กิจกรรมงานตดิตั้งป้าย

โลหะ LABU IN LOVE หมู่ที่8 ต าบลปะแต  
11,600.-  บาท 

5 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครภุัณฑ์ 487-55-0006 กองคลัง 1,650.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 2,190.-  บาท 
7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมืองลาบู กิจกรรมงานตดิตั้งป้าย 

อักษรโลหะ จุดชมทะเลหมอก หมูท่ี่ 8 ต าบลปะแต 
45,660.-  บาท 

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1.20*2.40 เมตร 1,152.-  บาท 
9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 ยะลา 2,800.-  บาท 
10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจดักิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภมูใิจและงานวิชาการต าบลปะแต 6,400.-  บาท 
11 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงาน

วิชาการต าบลปะแต 
40,000.-  บาท 

12 จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงและเวทีพร้อมตกแต่งเวทีโครงการจดักิจกรรมส่งเสรมิวันแห่งความภาคภูมิใจ
และงานวิชาการต าบลปะแต 

18,100.-  บาท 

13 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสรมิงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีครั้งที่ 5 30,000.-  บาท 
14 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 ยะลา 10,437.85.-  บาท 
15 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  รหัสครุภณัฑ์  416-53-0078 ส านักปลัด 10,320.-  บาท 
16 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 2,190.-  บาท 
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง ณ ถนนสายบ้านบาจ-ุจาเราะซีโปะหมู่ที่ 5 ต าบลปะแต 2,499,000.-  บาท 
18 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 26,959.72.-  บาท 

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   เมษายน   2560 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1 เมษายน  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  รหัส
ครุภณัฑ์  416-54-0084 และ  416-54- 
0085 กองคลัง 

800.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
800.- 

 

(บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
800.- 

 

 59/60 6 มี.ค. 60 
13 มี.ค. 60 

2 
 

จัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร.  (เสือ้,กางเกง 
พร้อมปัก) 

30,000.-  ตกลงราคา (ร้านเจ.ทราฟฟิคแอนดเ์ซอร์วสิ) 
30,000.- 

(ร้านเจ.ทราฟฟิคแอนดเ์ซอร์วสิ) 
30,000.- 

 30/60 6 มี.ค. 60 
13 มี.ค. 60 

3 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านกัปลัด 7,926.-  ตกลงราคา (ร้านป.พัฒนา) 
7,926.- 

(ร้านป.พัฒนา) 
7,926.- 

 31/60 6 มี.ค. 60 
13 มี.ค. 60 

4 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมอืงลาบู 
กิจกรรมงานติดตั้งป้ายโลหะ LABU IN LOVE 
หมู่ที่8 ต าบลปะแต  

11,600.-  ตกลงราคา (ร้านโลตัสสติ๊กเกอร์) 
11,600.- 

(ร้านโลตัสสติ๊กเกอร์) 
11,600.- 

 10/60 9 มี.ค. 60 
20 มี.ค. 60 

5 
 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส
ครุภณัฑ์ 487-55-0006 กองคลัง 

1,650.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
1,650.- 

(บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
1,650.- 

 60/60 10 มี.ค. 60 
17 มี.ค. 60 

6 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 2,190.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
2,190.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
2,190.- 

 32/60 10 มี.ค. 60 
17 มี.ค. 60 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมอืงลาบู 
กิจกรรมงานติดตั้งป้าย อักษรโลหะ จุดชม
ทะเลหมอก หมู่ที่ 8 ต าบลปะแต 

45,660.-  ตกลงราคา (ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง)  

45,660.- 

(ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง)  

45,660.- 

 11/60 9 มี.ค. 60 
15 มี.ค. 60 

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1.20*2.40 เมตร 
 

1,152.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
1,152.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
1,152.- 

 61/60 17 มี.ค. 60 
24 มี.ค. 60 

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 
ยะลา 

2,800.-  ตกลงราคา (ร้านซี เซอร์วสิ) 
2,800.- 

(ร้านซี เซอร์วสิ) 
2,800.- 

 62/60 17 มี.ค. 60 
24 มี.ค. 60 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมวันแห่งความภาคภมูิใจและงาน
วิชาการต าบลปะแต 

6,400.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
6,400.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
6,400.- 

 63/60 20 มี.ค. 60 
27 มี.ค. 60 



-2- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2560                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มโครงการจดักิจกรรมส่งเสริมวันแห่ง
ความภาคภูมิใจและงานวิชาการต าบลปะแต 

40,000.-  ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
40,000.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
40,000.- 

 64/60 21 มี.ค. 60 
28 มี.ค. 60 

12 จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงและเวทีพร้อม
ตกแต่งเวทีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสรมิวันแห่ง
ความภาคภูมิใจและงานวิชาการต าบลปะแต 

18,100.-  ตกลงราคา (นายมาอุง มะลี) 
18,100.- 

(นายมาอุง มะลี) 
18,100.- 

 65/60 21 มี.ค. 60 
28 มี.ค. 60 

13 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีครั้งที่ 5 

30,000.- 
 

ตกลงราคา (นายมาหามะยะเต็ง มะแซ) 
30,000.- 

(นายมาหามะยะเต็ง มะแซ) 
30,000.- 

 66/60 21 มี.ค. 60 
24 มี.ค. 60 

14 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 
ยะลา 

10,437.85.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
10,437.85.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
10,437.85.- 

 67/60 21 มี.ค. 60 
24 มี.ค. 60 

15 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  รหัส
ครุภณัฑ์  416-53-0078 ส านักปลัด 

10,320.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
10,320.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
10,320.- 

 68/60 24 มี.ค. 60 
31 มี.ค. 60 

16 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 2,190.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
2,190.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
2,190.- 

 33/60 24 มี.ค. 60 
31 มี.ค. 60 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง ณ ถนน
สายบ้านบาจ-ุจาเราะซีโปะหมู่ที่ 5 ต าบลปะแต 

2,499,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,499,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,499,000.- 

 12/60 27 มี.ค. 60 
 

18 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

26,959.72.-  ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด ส.ยะลา) 
26,959.72.- 

(บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด ส.ยะลา) 
26,959.72.- 

 69/60 30 มี.ค. 60 
4 เม.ย. 60 

 


