
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
2560  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์วิทยสุื่อสารเทศบาลต าบลปะแต 9,095.-  บาท 
2 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-58-0095 ส านักปลัด (งาน อปพร.) 350.-  บาท 
3 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ท้ัง 3 ศูนย์ 60,900.-  บาท 
4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บา้นปะแต หมู่ที่ 6 7,755,000.-  บาท 
5 จัดจ้างท าวารสารประชาสมัพันธ์โครงการส่งเสรมิและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Unseen Labu 2017) 400,000.-  บาท 
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงภมูิทัศน์และปรับพ้ืนท่ีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

เหมืองลาบู ม.8 
142,000.-  บาท 

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 ยะลา 10,280.-  บาท 
8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Unseen Labu 2017) 21,375.-  บาท 
9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการส่งเสรมิและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Unseen Labu 2017) 8,550.-  บาท 
10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการรับเสดจ็สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 74,600.-  บาท 
11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการรับเสดจ็สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 12,360.-  บาท 
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานท่ีส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเหมืองลาบู ม.8 
98,000.-  บาท 

13 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและน้ าดืม่พร้อมน้ าแข็งโครงการส่งเสรมิและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(Unseen Labu 2017) 

22,500.-  บาท 

14 จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงพร้อมเวทีและตกแต่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Unseen Labu 
2017) 

108,000.-  บาท 

15 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 487-54-0001 กองช่าง 1,850.-  บาท 
16 จัดจ้างท าป้ายไม้อัดทรงพระเจริญพร้อมไมต้ิดตั้งโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมาร ี
10,000.-  บาท 

17 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมไมต้ิดตั้งโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 17,176.-  บาท 
18 โครงการรับเสด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับปรุง/ซ่อมแซมบันได แปลงเกษตร และ

อาคารละหมาด ณ โรงเรียน ตชด. ยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 
150,000.-  บาท 

19 โครงการรับเสด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมงานปรับปรุงและตกแต่งสถานท่ีเพื่อ
เตรียมการรับเสด็จฯโรงเรียน ตชด.ยาสูบ 2 ม. 3 บ้านสะป๋อง ต าบลปะแต 

98,000.-  บาท 

20 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรูเ้ปิดโลกทัศน์ 400.-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 

/ล าดับที่...   
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ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
21 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสรมิงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีครั้งที่ 4 30,000.- บาท 
22 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่โครงการส่งเสรมิประสบการณ์พัฒนาความรูเ้ปิดโลกทัศน์ 24,000.-  บาท 
23 จัดจ้างเช่ารถโดยสารไม่ประจ าทางโครงการส่งเสรมิประสบการณ์พฒันาความรู้เปดิโลกทัศน์ 32,000.-  บาท 
24 จัดจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ เลขครุภัณฑ์ 068-57-0003  ส านักปลัด 2,820.-  บาท 
25 จัดจ้างเตมิผงเคมีดับเพลิง ชนิด ABC 7,500.-  บาท 
26 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 8,220.-  บาท 
27 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 11,771.-  บาท 
28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมืองลาบู งานก่อสร้างและปรบัปรุง

ห้องน้ า/ส้วม บรเิวณน้ าตกนกน้อย  และบรเิวณจดุชมทะเลหมอก กม.8 ต.ปะแต 
155,000.-  บาท 

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   มีนาคม   2560 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์วิทยสุื่อสารเทศบาล
ต าบลปะแต 

9,095.-  ตกลงราคา (ร้านรัชสื่อสาร) 
9,095.- 

(ร้านรัชสื่อสาร) 
9,095.- 

 43/60 1 ก.พ. 60 
8 ก.พ. 60 

2 
 

จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-58-0095 
ส านักปลดั (งาน อปพร.) 

350.-  ตกลงราคา (ร้านไอที นัสรี) 
350.- 

(ร้านไอที นัสรี) 
350.- 

 44/60 1 ก.พ. 60 
8 ก.พ. 60 

3 
 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

60,900.-  ตกลงราคา (ร้านไอที นัสรี) 
60,900.- 

(ร้านไอที นัสรี) 
60,900.- 

 24/60 1 ก.พ. 60 
8 ก.พ. 60 

4 
 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน แบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านปะแต หมู่ที่ 6 

7,755,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
7,755,000.- 

(หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
7,755,000.- 

 04/60 2 ก.พ. 60 
 

5 
 

จัดจ้างท าวารสารประชาสมัพันธ์โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Unseen 
Labu 2017) 

400,000.-  ตกลงราคา (ร้านวิน) 
400,000.- 

(ร้านวิน) 
400,000.- 

 45/60 3 ก.พ. 60 
10 ก.พ. 60 

6 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมปรับปรุงภมูิทัศน์และปรับพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมอืงลาบู ม.8 

142,000.-  ตกลงราคา (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
142,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
142,000.- 

 05/60 9 ก.พ. 60 
15 ก.พ. 60 

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 
ยะลา 

10,280.-  ตกลงราคา (ร้านซี เซอร์วสิ) 
10,280.- 

(ร้านซี เซอร์วสิ) 
10,280.- 

 46/60 9 ก.พ. 60 
17 ก.พ. 60 

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม (Unseen Labu 2017) 

21,375.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
21,375.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
21,375.- 

 47/60 9 ก.พ. 60 
17 ก.พ. 60 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการส่งเสรมิและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม (Unseen Labu 2017) 

8,550.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
8,550.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
8,550.- 

 25/60 9 ก.พ. 60 
17 ก.พ. 60 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการรับเสดจ็สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

74,600.-  ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
74,600.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
74,600.- 

 26/60 10 ก.พ. 60 
20 ก.พ. 60 

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการรับเสดจ็สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

12,360.-  ตกลงราคา (ร้านอาบาดี) 
12,360.- 

(ร้านอาบาดี) 
12,360.- 

 27/60 10 ก.พ. 60 
20 ก.พ. 60 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  2560                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมงานป้ายประชาสัมพันธ์ ปา้ยบอก
สถานท่ีส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมอืงลาบู ม.8 

98,000.-  ตกลงราคา (ร้านโลตัส สติ๊กเกอร์) 
98,000.- 

(ร้านโลตัส สติ๊กเกอร์) 
98,000.- 

 06/60 10 ก.พ. 60 
15 ก.พ. 60 

13 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและ
น้ าดื่มพร้อมน้ าแข็งโครงการส่งเสรมิและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม (Unseen Labu 2017) 

22,500.- 
 

ตกลงราคา (ร้านแวแอเซาะ โภชนา) 
22,500.- 

(ร้านแวแอเซาะ โภชนา) 
22,500.- 

 48/60 10 ก.พ. 60 
18 ก.พ. 60 

14 จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงพร้อมเวทีและ
ตกแต่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(Unseen Labu 2017) 

108,000.-  ตกลงราคา (นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
108,000.- 

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
108,000.- 

 49/60 10 ก.พ. 60 
18 ก.พ. 60 

15 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 487-54-0001 
กองช่าง 

1,850.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
1,850.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
1,850.- 

 50/60 10 ก.พ. 60 
20 ก.พ. 60 

16 จัดจ้างท าป้ายไม้อัดทรงพระเจริญพร้อมไม้
ติดตั้งโครงการรับเสด็จสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10,000.-  ตกลงราคา (ร้านธรรมศิลป์) 
10,000.- 

(ร้านธรรมศิลป์) 
10,000.- 

 51/60 10 ก.พ. 60 
20 ก.พ. 60 

17 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมไมต้ิดตั้งโครงการรับ
เสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

17,176.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
17,176.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
17,176.- 

 52/60 10 ก.พ. 60 
20 ก.พ. 60 

18 โครงการรับเสด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ปรับปรุง/ซ่อมแซมบันได แปลง
เกษตร และอาคารละหมาด ณ โรงเรียน ตชด. 
ยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 

150,000.-  ตกลงราคา (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
150,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
150,000.- 

 07/60 17 ก.พ. 60 
20 ก.พ. 60 

19 โครงการรับเสด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีกิจกรรมงานปรับปรงุและตกแต่ง
สถานท่ีเพื่อเตรียมการรับเสดจ็ฯโรงเรียน ตชด.
ยาสูบ 2 ม. 3 บ้านสะป๋อง ต าบลปะแต 

98,000.-  ตกลงราคา (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
98,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
98,000.- 

 08/60 17 ก.พ. 60 
20 ก.พ. 60 



-3- 
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เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

20 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริม
ประสบการณ์พัฒนาความรูเ้ปิดโลกทัศน์ 

400.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
400.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
400.- 

 53/60 21 ก.พ. 60 
27 ก.พ. 60 

21 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีครั้งที่ 4 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 54/60 21 ก.พ. 60 
24 ก.พ. 60 

22 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มโครงการส่งเสริมประสบการณ์
พัฒนาความรู้เปดิโลกทัศน์ 

24,000.-  ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
24,000.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
24,000.- 

 55/60 23 ก.พ. 60 
2 มี.ค. 60 

23 จัดจ้างเช่ารถโดยสารไม่ประจ าทางโครงการ
ส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลก
ทัศน์ 

32,000.-  ตกลงราคา (นายพงษ์พันธ์  คะประสิทธ์ิ) 
32,000.- 

(นายพงษ์พันธ์  คะประสิทธ์ิ) 
32,000.- 

 56/60 23 ก.พ. 60 
2  มี.ค. 60 

24 จัดจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ เลขครุภัณฑ์ 
068-57-0003  ส านักปลัด 

2,820.-  ตกลงราคา (ร้านมิงการช่าง) 
2,820.- 

(ร้านมิงการช่าง) 
2,820.- 

 57/60 23 ก.พ. 60 
2 มี.ค. 60 

25 จัดจ้างเตมิผงเคมีดับเพลิง ชนิด ABC 7,500.-  ตกลงราคา (ร้านเจ.ทราฟิคแอนด์ เซอร์วสิ) 
7,500.- 

(ร้านเจ.ทราฟิคแอนด์ เซอร์วสิ) 
7,500.- 

 58/60 23 ก.พ. 60 
2 มี.ค. 60 

26 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 8,220.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
8,220.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
8,220.- 

 28/60 23 ก.พ. 60 
2 มี.ค. 60 

27 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 11,771.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
11,771.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
11,771.- 

 29/60 23 ก.พ. 60 
2 มี.ค. 60 

28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมอืงลาบู 
งานก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ า/ส้วม 
บริเวณน้ าตกนกน้อย  และบริเวณจุดชมทะเล
หมอก กม.8 ต.ปะแต 

155,000.-  ตกลงราคา (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
155,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
155,000.- 

 09/60 24 ก.พ. 60 
 



 


