
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
2560  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อของรางวัลโครงการเด็กดีต าบลปะแต 17,000.- บาท 
2 จัดซื้ออุปกรณ์โครงการเด็กดีต าบลปะแต 8,960.-  บาท 
3 จดัจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเด็กดตี าบลปะแต 2,500.-  บาท 
4 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเด็กดตี าบลปะแต 35,000.-  บาท 
5 จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงพร้อมเวทีโครงการเด็กดีต าบลปะแต 11,300.-  บาท 
6 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 818.55.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการบา้นประชารัฐเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 100,000.-  บาท 
8 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานประจ าปี พ.ศ. 2560 4,500.-  บาท 
9 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานประจ าปี พ.ศ. 2560 800.-  บาท 
10 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสรมิงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีครั้งที่ 3 30,000.-  บาท 
11 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองช่าง 31,200.-  บาท 
12 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 8,255.05.-  บาท 
13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์  รหัสครุภณัฑ์  487-54-0002  และ  487-54-0003  ส านักปลัด   6,050.-  บาท 
14 จัดจ้างเช่าเหมารถบสัปรับอากาศโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานประจ าปี พ.ศ. 2560 135,000.-  บาท 
15 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116  ยะลา 8,921.66.-  บาท 
16 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547  ยะลา 5,833.64.-  บาท 
17 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  (การจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลปะแต)   17,250.-  บาท 

   
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   กุมภาพันธ์   2560 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อของรางวัลโครงการเด็กดีต าบลปะแต 17,000.-  ตกลงราคา (ร้านสองชัย) 
17,000.- 

(ร้านสองชัย) 
17,000.- 

 19/60 5 ม.ค. 60 
11 ม.ค. 60 

2 
 

จัดซื้ออุปกรณ์โครงการเด็กดีต าบลปะแต 8,960.-  ตกลงราคา (ร้านบ้านเครื่องเขียน) 
8,960.- 

(ร้านบ้านเครื่องเขียน) 
8,960.- 

 20/60 5 ม.ค. 60 
11 ม.ค. 60 

3 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเด็กดตี าบลปะแต 2,500.-  ตกลงราคา (ร้านเอ็ม.เอ.เจ สปอรต์ แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง)    2,500.- 

(ร้านเอ็ม.เอ.เจ สปอรต์ แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง)    2,500.- 

 31/60 5 ม.ค. 60 
11 ม.ค. 60 

4 
 

จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
โครงการเด็กดตี าบลปะแต 

35,000.-  ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
35,000.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
35,000.- 

 32/60 9 ม.ค. 60 
14 ม.ค. 60 

5 
 

จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงพร้อมเวที
โครงการเด็กดตี าบลปะแต 

11,300.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
11,300.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
11,300.- 

 33/60 9 ม.ค. 60 
14 ม.ค. 60 

6 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 
ยะลา 

818.55.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
818.55.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
818.55.- 

 34/60 9 ม.ค. 60 
10 ม.ค. 60 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการบา้นประชา
รัฐเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

100,000.-  ตกลงราคา (ร้านฟาคิร) 
100,000.- 

(ร้านฟาคิร) 
100,000.- 

 21/60 10 ม.ค. 60 
17 ม.ค. 60 

8 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานประจ าปี พ.ศ. 2560 

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

(ร้านมาหาหมัดกรอบรูป) 
4,500.- 

 22/60 13 ม.ค. 60 
19 ม.ค. 60 

9 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานประจ าปี พ.ศ. 2560 

800.-  ตกลงราคา (ร้านเอ็ม.เอ.เจ สปอรต์ แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง)  800.- 

(ร้านเอ็ม.เอ.เจ สปอรต์ แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง)  800.- 

 35/60 13 ม.ค. 60 
19 ม.ค. 60 

10 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีครั้งที่ 3 

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

(นายมาหามะยะเต็ง มะแซ) 
30,000.- 

 36/60 16 ม.ค. 60 
19 ม.ค. 60 

11 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองช่าง 31,200.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
31,200.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
31,200.- 

 23/60 17 ม.ค. 60 
24 ม.ค. 60 

12 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

8,255.05.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
8,255.05.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
8,255.05.- 

 37/60 17 ม.ค. 60 
18 ม.ค. 60 
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เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์  รหัส
ครุภณัฑ์  487-54-0002  และ  487-54-
0003  ส านักปลัด   

6,050.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
6,050.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
6,050.- 

 38/60 18 ม.ค. 60 
25 ม.ค. 60 

14 จัดจ้างเช่าเหมารถบสัปรับอากาศโครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานประจ าปี พ.ศ. 
2560 

135,000.-  ตกลงราคา (ร้านนูรฟารต์ินเทรเวล) 
135,000.- 

(ร้านนูรฟารต์ินเทรเวล) 
135,000.- 

 39/60 18 ม.ค. 60 
28 ม.ค. 60 

15 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116  
ยะลา 

8,921.66.-  ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์จ ากดั ส.ยะลา) 
8,921.66.- 

(บ.พิธานพาณิชย์จ ากดั ส.ยะลา) 
8,921.66.- 

 40/60 19 ม.ค. 60 
24 ม.ค. 60 

16 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547  
ยะลา 

5,833.64.-  ตกลงราคา (หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์) 
5,833.64.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์) 
5,833.64.- 

 41/60 19 ม.ค. 60 
24 ม.ค. 60 

17 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  (การจัดท า
ผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลปะแต)   

17,250.-  ตกลงราคา (ร้านศิริวรรณ) 
17,250.- 

(ร้านศิริวรรณ) 
17,250.- 

 42/60 31 ม.ค. 60 
7 ก.พ. 60 

 


