
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  
2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 5,872.16.-  บาท 
2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจ าปี  2559 170,735.-  บาท 
3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 13,651.-  บาท 
4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองช่าง 1,050.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองคลัง 15,211.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านักปลัด 11,970.-  บาท 
7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 ยะลา 61,000.-  บาท 
8 จัดจ้างท าป้ายอคิลิคและป้ายเหล็กพร้อมขาตั้ง 6,050.-  บาท 
9 จัดซื้อชุดหลังคาโครงเหล็กหนาอย่างดีทรงสูง พร้อมเบาะที่นั่ง 2 แถว 20,000.-  บาท 
10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  ประจ าปี  2559 400.-  บาท 
11 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ส านักปลัด 12,606.-  บาท 
12 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-53-0078 ส านักปลัด 1,490.-  บาท 
13 จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมปักและวัสดุกีฬาโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  ประจ าปี  2559 19,786.-  บาท 
14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการต าบลปะแต 2,100.-  บาท 
15 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์เก้าอี้และเวทีพร้อมตกแต่งโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงาน

วิชาการต าบลปะแต 
15,800.-  บาท 

16 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการต าบลปะแต 3,500.-  บาท 
17 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงาน

วิชาการต าบลปะแต 
45,000.-  บาท 

18 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปะแต 400.-  บาท 
19 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกันประจ าปี 

2559 ครั้งท่ี 5 
30,000.-  บาท 

20 จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จ านวน  1  เครื่อง 19,900.-  บาท 
21 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปะแต 540,000.-  บาท 
22 จัดซื้อวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิง (ส านักปลัด) 100,000.-  บาท 

  
 

      ประกาศ  ณ  วันที่    1    เมษายน    2559 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 



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

วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง- 1676 
ยะลา 

5,872.16.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
5,872.16.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
5,872.16.- 

 85/59 2 ม.ีค. 59 
17 มี.ค. 59 

2 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจ าปี  2559 170,735.-  ตกลงราคา (ร้านโกไข่การไฟฟ้า) 
170,735.- 

(ร้านโกไข่การไฟฟ้า) 
170,735.- 

 33/59 2 ม.ีค. 59 
9 ม.ีค. 59 

3 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 13,651.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร)์ 
13,651.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร)์ 
13,651.- 

 34/59 2 ม.ีค. 59 
9 ม.ีค. 59 

4 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองช่าง 1,050.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร)์ 
1,050.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร)์ 
1,050.- 

 35/59 2 ม.ีค. 59 
9 ม.ีค. 59 

5 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองคลัง 15,211.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร)์ 
15,211.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร)์ 
15,211.- 

 36/59 2 ม.ีค. 59 
9 ม.ีค. 59 

6 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านักปลัด 11,970.-  ตกลงราคา (ร้านป.พัฒนา) 
11,970.- 

(ร้านป.พัฒนา) 
11,970.- 

 37/59 2 ม.ีค. 59 
10 มี.ค. 59 

7 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ- 3802 
ยะลา 

61,000.-  ตกลงราคา (ร้านซี เซอร์วิส) 
61,000.- 

(ร้านซี เซอร์วิส) 
61,000.- 

 86/59 3 ม.ีค. 59 
10 มี.ค. 59 

8 จัดจ้างท าป้ายอคิลิคและป้ายเหล็กพร้อมขาตั้ง 6,050.-  ตกลงราคา (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
6,050.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
6,050.- 

 87/59 3 ม.ีค. 59 
10 มี.ค. 59 

9 จัดซื้อชุดหลังคาโครงเหล็กหนาอย่างดีทรงสูง 
พร้อมเบาะที่น่ัง 2 แถว 

20,000.-  ตกลงราคา (ร้านเฉลิมศิลป์ประดับยนต)์ 
20,000.- 

(ร้านเฉลิมศิลป์ประดับยนต)์ 
20,000.- 

 38/59 7 ม.ีค. 59 
14 มี.ค. 59 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย  ประจ าปี  2559 

400.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
400.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
400.- 

 88/59 9 ม.ีค. 59 
16 มี.ค. 59 

11 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ส านักปลัด 12,606.-  ตกลงราคา (ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน) 
12,606.- 

ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน) 
12,606.- 

 89/59 9 ม.ีค. 59 
16 มี.ค. 59 



-2- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-53-
0078 ส านักปลัด 

1,490.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,490.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,490.- 

 90/59 9 ม.ีค. 59 
16 มี.ค. 59 

13 จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมปักและวัสดุกีฬาโครงการ
จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  ประจ าปี  2559 

19,786.-  ตกลงราคา (ร้านที.เค.เอส สปอร์ต) 
19,786.- 

(ร้านที.เค.เอส สปอร์ต) 
19,786.- 

 39/59 9 ม.ีค. 59 
16 มี.ค. 59 

14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ
ต าบลปะแต 

2,100.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
2,100.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
2,100.- 

 91/59 9 ม.ีค. 59 
16 มี.ค. 59 

15 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์เก้าอี้และเวทีพร้อม
ตกแต่งโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่ง
ความภาคภูมิใจและงานวิชาการต าบลปะแต 

15,800.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
15,800.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
15,800.- 

 92/59 16 มี.ค. 59 
23 มี.ค. 59 

16 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการ
ต าบลปะแต 

3,500.-  ตกลงราคา (นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
3,500.- 

(นายดือราแม  เจ๊ะยอ) 
3,500.- 

 93/59 16 มี.ค. 59 
24 มี.ค. 59 

17 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่ง
ความภาคภูมิใจและงานวิชาการต าบลปะแต 

45,000.-  ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
45,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
45,000.- 

 94/59 17 มี.ค. 59 
24 มี.ค. 59 

18 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปะแต 

400.-  ตกลงราคา (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
400.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
400.- 

 95/59 18 มี.ค. 59 
25 มี.ค. 59 

 
 



-3- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

19 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีต่อกันประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 5 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 96/59 21 มี.ค. 59 
24 มี.ค. 59 

20 จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 
จ านวน  1  เครื่อง 

19,900.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
19,900.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
19,900.- 

 40/59 21 มี.ค. 59 
25 มี.ค. 59 

21 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปะแต 

540,000.-  วิธีพิเศษ (บ.ริช แอนด์ เบลลท์ แทรฟเวิล 
จ ากัด)  540,000.- 

(บ.ริช แอนด์ เบลลท์ แทรฟเวิล 
จ ากัด)  540,000.- 

 07/59 22 มี.ค. 59 
31 มี.ค. 59 

22 จัดซื้อวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิง (ส านักปลัด) 100,000.-  ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์  บริการ) 
100,000.- 

  41/59 31 มี.ค. 59 
 

 


