
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ(เทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง”ของปวงชนชาว

ไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยฯ) 
7,500.-  บาท 

2 จัดซ้ือเครื่องทองน้อยโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ(เทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง”ของปวงชนชาวไทย 
เสด็จสูส่วรรคาลัยฯ) 

1,800.-  บาท 

3 จัดซ้ือดอกไม้แห้งพร้อมพานโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ(เทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง”ของปวงชน
ชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยฯ) 

3,000.-  บาท 

4 จัดซื้อวัสดุกีฬา ส านักปลัด 3,400.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 2,050.-  บาท 
6 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ(์ประกาศรับลงทะเบียนผูสู้งอายุผูพ้ิการและเด็กแรกเกิด) 3,600.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการบา้นประชารัฐเฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 100,000.-  บาท 
8 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 ยะลา 29,095.-  บาท 
9 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหสัครุภณัฑ์ 416-53-0077 กองคลัง 400.-  บาท 
10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4898 ยะลา 2,420.-  บาท 
11 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองช่าง 17,048.-  บาท 
12 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 21,037.-  บาท 
13 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 6,820.-  บาท 
14 จัดซื้อหน่อกล้วยหิน โครงการสนบัสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 14,000.-  บาท 
15 จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 442-57-0002,442-57-0003 และ เครื่องเลื่อยยนต์ 068-57-0003 ส านักปลัด 4,740.-  บาท 
16 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการสนบัสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 400.-  บาท 
17 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสนับสนุนส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียง 1,400.-  บาท 
18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านกาโต๊ะ-บูเกะกาโต๊ะ หมูท่ี่ 7 5,140,000.-  บาท 
19 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  ส านักปลดั 69,980.-  บาท 
20 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดี ครั้งท่ี 1 30,000.-  บาท 
21 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 15,506.-  บาท 
22 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 70,013.-  บาท 
23 จัดจ้างท าป้ายไวนิล(ปวงข้าพระพทุธเจ้า ขอน้อมเกล้ากระหม่อมร าลึกในพระมหากรณุาธิคุณหาที่สดุมิได้) 2,350.-  บาท  
24 จัดจ้างท าป้ายไวนิล(การประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลปะแต) 400.-  บาท 
25 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง  1676  ยะลา 20,702.36.-  บาท   

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   ธันวาคม   2559 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน   2559                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ(เทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อ
หลวง”ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยฯ) 

7,500.-  ตกลงราคา (ร้านคมาคม เฟอร์นิเจอร์) 
7,500.- 

(ร้านคมาคม เฟอร์นิเจอร์) 
7,500.- 

 07/60 4 พ.ย. 59 
11 พ.ย. 59 

2 
 

จัดซ้ือเครื่องทองน้อยโครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ(เทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อ
หลวง”ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยฯ) 

1,800.-  ตกลงราคา (ร้านสุวรรณภูมิ) 
1,800.- 

(ร้านสุวรรณภูมิ) 
1,800.- 

 08/60 4 พ.ย. 59 
11 พ.ย. 59 

3 
 

จัดซ้ือดอกไม้แห้งพร้อมพานโครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ(เทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อ
หลวง”ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยฯ) 

3,000.-  ตกลงราคา (ร้านอโศก(ใจดี)) 
3,000.- 

(ร้านอโศก(ใจดี)) 
3,000.- 

 09/60 4 พ.ย. 59 
11 พ.ย. 59 

4 
 

จัดซื้อวัสดุกีฬา ส านักปลัด 3,400.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
3,400.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
3,400.- 

 10/60 4 พ.ย. 59 
11 พ.ย. 59 

5 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 2,050.-  ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
2,050.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
2,050.- 

 11/60 4 พ.ย. 59 
11 พ.ย. 59 

6 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ(์ประกาศ
รับลงทะเบยีนผูสู้งอายุผู้พิการและเด็กแรก
เกิด) 

3,600.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
3,600.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
3,600.- 

 08/60 4 พ.ย. 59 
11 พ.ย. 59 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการบา้นประชา
รัฐเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

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

(ร้านฟาคิร) 
100,000.- 

 12/60 7 พ.ย. 59 
11 พ.ย. 59 

8 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 
ยะลา 

29,095.-  ตกลงราคา (หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง) 
29,095.- 

(หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง) 
29,095.- 

 09/60 7 พ.ย. 59 
14 พ.ย. 59 

9 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหสัครุภณัฑ์ 416-
53-0077 กองคลัง 

400.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
400.- 

(บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
400.- 

 10/60 7 พ.ย. 59 
14 พ.ย. 59 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4898 
ยะลา 

2,420.-  ตกลงราคา (ร้านซี เซอร์วสิ) 
2,420.- 

(ร้านซี เซอร์วสิ) 
2,420.- 

 11/60 14 พ.ย. 59 
21 พ.ย. 59 

11 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองช่าง 17,048.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
17,048.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
17,048.- 

 13/60 14 พ.ย. 59 
21 พ.ย. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2559                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 21,037.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
21,037.- 

(บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
21,037.- 

 14/60 15 พ.ย. 59 
22 พ.ย. 59 

13 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

6,820.-  ตกลงราคา (ร้านซี เซอร์วสิ) 
6,820.- 

(ร้านซี เซอร์วสิ) 
6,820.- 

 12/60 18 พ.ย. 59 
25 พ.ย. 59 

14 จัดซื้อหน่อกล้วยหิน โครงการสนบัสนุน
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

14,000.-  ตกลงราคา (ร้านเกษตรยั่งยืน) 
14,000.- 

(ร้านเกษตรยั่งยืน) 
14,000.- 

 15/60 18 พ.ย. 59 
24 พ.ย. 59 

15 จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 442-57-
0002,442-57-0003 และ เครื่องเลื่อยยนต์ 
068-57-0003 ส านักปลัด 

4,740.-  ตกลงราคา (ร้านมิงการช่าง) 
4,740.- 

(ร้านมิงการช่าง) 
4,740.- 

 13/60 18 พ.ย. 59 
25 พ.ย. 59 

16 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการสนบัสนุน
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

400.-  ตกลงราคา (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
400.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
400.- 

 14/60 18 พ.ย. 59 
24 พ.ย. 59 

17 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
โครงการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

1,400.-  ตกลงราคา (ร้านแวแอเซาะ  โภชนา) 
1,400.- 

(ร้านแวแอเซาะ  โภชนา) 
1,400.- 

 15/60 18 พ.ย. 59 
25 พ.ย. 59 

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้าน
กาโต๊ะ-บูเกะกาโตะ๊ หมู่ที่ 7 

5,140,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
5,140,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
5,140,000.- 

 01/60 18 พ.ย. 59 
 

19 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  ส านักปลดั 69,980.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
69,980.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
69,980.- 

 16/60 21 พ.ย. 59 
25 พ.ย. 59 

20 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดี ครั้งท่ี 1 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 16/60 21 พ.ย. 59 
24 พ.ย. 59 

21 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 15,506.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
15,506.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
15,506.- 

 17/60 23 พ.ย. 59 
30 พ.ย. 59 

22 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 70,013.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
70,013.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
70,013.- 

 18/60 23 พ.ย. 59 
30 พ.ย. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2559                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

23 จัดจ้างท าป้ายไวนิล(ปวงข้าพระพทุธเจ้า ขอ
น้อมเกล้ากระหม่อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุหาทีสุ่ดมไิด้) 

2,350.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,350.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,350.- 

 17/60 23 พ.ย. 59 
30 พ.ย. 59 

24 จัดจ้างท าป้ายไวนิล(การประชุมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและเจ้าหนา้ที่
เทศบาลต าบลปะแต) 

400.-  ตกลงราคา ร้านเอ็ม.เอ.เจ สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง 

(400.-) 

ร้านเอ็ม.เอ.เจ สปอร์ต แอนด์ แอ็ด
เวอร์ไทซ่ิง 
(400.-) 

 18/60 23 พ.ย. 59 
30 พ.ย. 59 

25 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง  1676  
ยะลา 

20,702.36.-     (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้งจ ากัด) 
20,702.36.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้งจ ากัด) 
20,702.36.- 

 19/60 24 พ.ย. 59 
13 ธ.ค. 59 

 


