
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 92,131.28.-  บาท 
2 จัดจ้างใส่กรอบแผ่นรางวัลและเกยีรติบตัร 670.-  บาท 
3 จัดจ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเลม่  (โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยหินเพื่ออุตสาหกรรม) 2,255.- บาท 
4 จัดจ้างท าป้ายไวนิลยินดีต้อนรับหวัหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 400.-  บาท 
5 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  (UNSEEN LABU (ลาบู))   5,850.-  บาท 
6 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิง่แวดล้อม  กิจกรรมส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว

เหมืองลาบู   
25,000.-  บาท 

7 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 บ้านกาโต๊ะ  แบบผิวดินขนาดใหญ่ 4,270,000.-  บาท 
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง  แบบผวิดินขนาดใหญ่มาก 7,755,000.-  บาท 
9 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสรมิงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีครั้งที่ 2 30,000.-  บาท 
10 จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลต าบลปะแต 154,000.-  บาท 
11 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการจดักิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัประจ าปี  2560 (การ

ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2560) 
4,700.-  บาท 

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธร์างวัลความภาคภมูิใจของพี่น้องต าบลปะแต  และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
งานส่งเสรมิท้องถิ่นปลอดทุจรติ  ประจ าปี  2559 

4,200.-  บาท 

13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภณัฑ์ 416-56-0091  ส านักปลัด  (งานการศึกษา) 400.-  บาท 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   มกราคม   2560 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
ต าบลปะแต อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

92,131.28.-  ตกลงราคา (ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
92,131.28.- 

(ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
92,131.28.- 

 20/60 14 ธ.ค. 59 
19 ธ.ค. 59 

2 
 

จัดจ้างใส่กรอบแผ่นรางวัลและเกยีรติบตัร 670.-  ตกลงราคา (ร้านคุ้มเงิน) 
670.- 

(ร้านคุ้มเงิน) 
670.- 

 21/60 14 ธ.ค. 59 
19 ธ.ค. 59 

3 
 

จัดจ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเลม่  (โครงการ
ส่งเสริมการปลูกกล้วยหินเพื่ออุตสาหกรรม) 

2,255.-  ตกลงราคา (ร้านศิริวรรณ) 
2,255.- 

(ร้านศิริวรรณ) 
2,255.- 

 22/60 14 ธ.ค. 59 
19 ธ.ค. 59 

4 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลยินดีต้อนรับหวัหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

400.-  ตกลงราคา (ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง) 

400.- 

(ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง) 

400.- 

 23/60 14 ธ.ค. 59 
19 ธ.ค. 59 

5 
 

จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  (UNSEEN 
LABU (ลาบู))   

5,850.-  ตกลงราคา (ร้านเอส.เอ.เค. ก๊อปปี้) 
5,850.- 

(ร้านเอส.เอ.เค. ก๊อปปี้) 
5,850.- 

 24/60 14 ธ.ค. 59 
19 ธ.ค. 59 

6 
 

จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมอืงลาบู   

25,000.-  ตกลงราคา (ร้านแวแอเซาะ  โภชนา) 
25,000.- 

(ร้านแวแอเซาะ  โภชนา) 
25,000.- 

 25/60 16 ธ.ค. 59 
20 ธ.ค. 59 

7 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 
7 บ้านกาโต๊ะ  แบบผิวดินขนาดใหญ ่

4,270,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
4,270,000.- 

(หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
4,270,000.- 

 02/60 16 ธ.ค. 59 
 

8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 
3 บ้านสะป๋อง  แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 

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

(หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
7,755,000.- 

 03/60 16 ธ.ค. 59 

9 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีครั้งที่ 2 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 26/60 19 ธ.ค. 59 
22 ธ.ค. 59 

10 จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เทศบาลต าบลปะแต 

154,000.-  ตกลงราคา (ร้านฟาคิร) 
154,000.- 

(ร้านฟาคิร) 
154,000.- 

 27/60 19 ธ.ค. 59 
29 ธ.ค. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการ
จัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าปี  2560 (การป้องกันและลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2560) 

4,700.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
4,700.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
4,700.- 

 28/60 23 ธ.ค. 59 
28 ธ.ค. 59 

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธร์างวัล
ความภาคภูมิใจของพี่น้องต าบลปะแต  และ
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมท้องถิ่น
ปลอดทุจรติ  ประจ าปี  2559 

4,200.-  ตกลงราคา (ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง) 

4,200.- 

(ร้านเอ็ม.เอ.เจ.สปอร์ต แอนด์ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง) 

4,200.- 

 29/60 23 ธ.ค. 59 
30 ธ.ค. 59 

13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส
ครุภณัฑ์ 416-56-0091  ส านักปลัด  (งาน
การศึกษา) 

400.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
400.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
400.- 

 30/60 23 ธ.ค. 59 
30 ธ.ค. 59 

 


