
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  
2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนประจ าปี  2559   2,100.-  บาท 
2 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนประจ าปี  2559   6,000.-  บาท 
3 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนประจ าปี  2559   100,000.-  บาท 
4 จัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์  ประจ าปี  2559  (กิจกรรมการแข่งขัน

กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ YAHA – PATAE GAMES’ 59)   
7,390.-  บาท 

5 จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมปักโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์  ประจ าปี  2559  (กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ YAHA – PATAE GAMES’ 59)   

29,600.-  บาท 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาสากล +กีฬาพ้ืนบ้านโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความสั มพันธ์  
ประจ าปี  2559  (กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ YAHA – PATAE GAMES’ 59)   

72,158.-  บาท 

7 จัดซื้อเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์  ประจ าปี  2559  (กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ YAHA – PATAE GAMES’ 59)   

12,300.-  บาท 

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมไม้ติดตั้งโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์  ประจ าปี  2559  
(กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ YAHA–PATAE GAMES’59)   

49,000.-  บาท 

9 จัดจ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์  ประจ าปี  2559  (กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ YAHA–PATAE GAMES’59)   

58,900.-  บาท 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 ยล 3,400.-  บาท 
11 จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์   25,000.-  บาท 
12 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน ศพด.ฆอรอราแม 104,000.-  บาท 
13 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน ศพด.ปะแต 104,000.-  บาท 
14 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน ศพด.ตอเลาะ 84,000.-  บาท 
15 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ต าบลปะแต จ านวน 3 ศูนย์ ภาคเรียน 1/2559 114,472.-  บาท 
16 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมถุงพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/2559 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 โรง  
877,772.-    บาท 

17 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  นมกล่อง ยู เอส ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  7  โรง  

312,956.40.- บาท 

18 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 ยะลา 5,412.06.-  บาท 
19 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 16,939.17.-  บาท 
20 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมกรอบอลูมิเนียมและฐานตั้งโครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด  

ประจ าปี  2559   
6,000.-  บาท 

 
/ล าดับที่... 
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ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
21 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด  ประจ าปี  2559   5,000.-  บาท 
22 จัดจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่วิถีชีวิต  บ้านเหมืองลาบู ต าบลปะแต  (วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลา) 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด  ประจ าปี  2559   
22,650.-  บาท 

23 จัดจ้างเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า และจัดผ้าผูกป้าย  ขบวนแห่วิถีชีวิต  โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและ
งานกาชาด ประจ าปี  2559   

10,350.-  บาท 

24 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ขบวนแห่วิถีชีวิต “การหาบแห”่ โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงานกาชาด 
ประจ าปี  2559   

6,000.-  บาท 

25 จัดซื้ออินทผาลัมโครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ  ประจ าปี  2559 499,950.-  บาท 
26 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกันประจ าปี 

2559 ครั้งท่ี 7 
30,000.-  บาท 

27 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจ าปี  2559 2,100.-  บาท 
28 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจ าปี  2559  (ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ

ให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด) 
400.-  บาท 

29 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2559 (ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด)   

40,550.-  บาท 

30 จัดจ้างเช่าเก้าอีพ้ร้อมเครื่องเสียงโครงการจดักิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจ าปี  2559 5,800.-  บาท 
31 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐประจ าปี  2559   10,000.-  บาท 
32 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2559 

(ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด)   
8,350.-  บาท 

33 จัดซื้อน้ ามันและเช้ือเพลิง ส านักปลัด 100,000.-  บาท 
34 จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 20,000.-  บาท 

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    มิถุนายน    2559 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 



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

วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กและเยาวชนประจ าปี  2559   

2,100.-  ตกลงราคา 
 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

 102/59 2 พ.ค. 59 
4 พ.ค. 59 

2 
 

จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กและเยาวชนประจ าปี  2559   

6,000.-  ตกลงราคา 
 

(นายอุสมาน เนือเรง) 
6,000.- 

(นายอุสมาน เนือเรง) 
6,000.- 

 103/59 2 พ.ค. 59 
10 พ.ค. 59 

3 
 

จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและ
เยาวชนประจ าปี  2559   

100,000.-  ตกลงราคา 
 

(นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
100,000.- 

(นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
100,000.- 

 104/59 2 พ.ค. 59 
10 พ.ค. 59 

4 
 

จัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาสร้างความสัมพันธ์  ประจ าปี  2559  
(กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 
YAHA – PATAE GAMES’ 59)   

7,390.-  ตกลงราคา (ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
7,390.- 

(ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
7,390.- 

 45/59 2 พ.ค. 59 
10 พ.ค. 59 

5 
 

จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมปัก โครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์  ประจ าปี  
2559  (กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ YAHA – PATAE GAMES’ 59)   

29,600.-  ตกลงราคา (ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
29,600.- 

(ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
29,600.- 

 46/59 3 พ.ค. 59 
10 พ.ค. 59 

6 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาสากล +
กีฬาพ้ืนบ้านโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
สร้างความสัมพันธ์  ประจ าปี  2559  
(กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 
YAHA – PATAE GAMES’ 59)   

72,158.-  ตกลงราคา (ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
72,158.- 

(ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
72,158.- 

 47/59 3 พ.ค. 59 
10 พ.ค. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จัดซื้อเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาสร้างความสัมพันธ์  ประจ าปี  2559  
(กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 
YAHA – PATAE GAMES’ 59)   

12,300.-  ตกลงราคา (ร้านอุดม ยะหา) 
12,300.- 

(ร้านอุดม ยะหา) 
12,300.- 

 48/59 3 พ.ค. 59 
10 พ.ค. 59 

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมไม้ติดตั้งโครงการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์  
ประจ าปี  2559  (กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ YAHA–PATAE GAMES’59)   

49,000.-  ตกลงราคา 
 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
49,000.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
49,000.- 

 105/59 3 พ.ค. 59 
10 พ.ค. 59 

9 จัดจ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้โครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์  ประจ าปี  
2559  (กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ YAHA–PATAE GAMES’59)   

58,900.-  ตกลงราคา 
 

(นายมาอุง  มะลี) 
58,900.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
58,900.- 

 106/59 3 พ.ค. 59 
13 พ.ค. 59 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 ยล 3,400.-  ตกลงราคา (ร้านซี เซอร์วิส) 
3,400.- 

(ร้านซี เซอร์วิส) 
3,400.- 

 107/59 3 พ.ค. 59 
12 พ.ค. 59 

11 จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์   25,000.-  ตกลงราคา (นางสุชาดา  ดอเลาะ) 
25,000.- 

(นางสุชาดา  ดอเลาะ) 
25,000.- 

 108/59 12 พ.ค. 59 
27 พ.ค. 59 

12 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อาหารกลางวัน ศพด.ฆอรอราแม 

104,000.-  ตกลงราคา (นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
104,000.- 

(นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
104,000.- 

 109/59 13 พ.ค. 59 
7 ต.ค. 59 

13 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อาหารกลางวัน ศพด.ปะแต 

104,000.-  ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
104,000.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
104,000.- 

 110/59 13 พ.ค. 59 
7 ต.ค. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

14 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อาหารกลางวัน ศพด.ตอเลาะ 

84,000.-  ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี   อาเซ็ง) 
84,000.- 

(นางสาวดาซือน ี  อาเซ็ง) 
84,000.- 

 111/59 13 พ.ค. 59 
7 ต.ค. 59 

15 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ต าบลปะแต 
จ านวน 3 ศูนย์ ภาคเรียน 1/2559 

114,472.-  ตกลงราคา (บ.ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จ ากัด) 
114,472.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จ ากัด) 
114,472.- 

 49/59 13 พ.ค. 59 
7 ต.ค. 59 

16 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมถุงพาส
เจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/2559 ให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 7 โรง  

877,772.-    กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จ ากัด) 
877,772.-   

(บ.ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จ ากัด) 
877,772.-   

 05/59 13 พ.ค. 59 
7 ต.ค. 59 

17 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  นมกล่อง ยู 
เอส ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ให้แก่
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน  7  โรง  

312,956.40.-  ตกลงราคา (บ.ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จ ากัด) 
312,956.40.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จ ากัด) 
312,956.40.- 

 50/59 13 พ.ค. 59 
7 ต.ค. 59 

18 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 
ยะลา 

5,412.06.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
5,412.06.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
5,412.06.- 

 112/59 18 พ.ค. 59 
18 พ.ค. 59 

19 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

16,939.17.-  ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด) 
16,939.17.- 

(บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด) 
16,939.17.- 

 113/59 18 พ.ค. 59 
23 พ.ค. 59 

20 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมกรอบอลูมิเนียมและ
ฐานตั้งโครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภช
และงานกาชาด  ประจ าปี  2559   

6,000.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
6,000.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
6,000.- 

 114/59 18 พ.ค. 59 
24 พ.ค. 59 

 



-4- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

21 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม  
โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและงาน
กาชาด  ประจ าปี  2559   

5,000.-  ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี   อาเซ็ง) 
5,000.- 

(นางสาวดาซือนี   อาเซ็ง) 
5,000.- 

 115/59 18 พ.ค. 59 
25 พ.ค. 59 

22 จัดจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่วิถีชีวิต  บ้าน
เหมืองลาบู ต าบลปะแต  (วัฒนธรรมและของดี
เมืองยะลา) โครงการสนับสนุนส่งเสริมงาน
สมโภชและงานกาชาด  ประจ าปี  2559   

22,650.-  ตกลงราคา (นายอาหลี  ปาตง) 
22,650.- 

(นายอาหลี  ปาตง) 
22,650.- 

 116/59 18 พ.ค. 59 
25 พ.ค. 59 

23 จัดจ้างเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า และจัดผ้าผูกป้าย  
ขบวนแห่วิถีชีวิต  โครงการสนับสนุนส่งเสริม
งานสมโภชและงานกาชาด ประจ าปี  2559   

10,350.-  ตกลงราคา (ร้านมานะศิราภรณ์ ) 
10,350.- 

(ร้านมานะศิราภรณ์ ) 
10,350.- 

 117/59 18 พ.ค. 59 
25 พ.ค. 59 

24 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ขบวนแห่วิถีชีวิต “การหาบ
แห”่ โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานสมโภชและ
งานกาชาด ประจ าปี  2559   

6,000.-  ตกลงราคา (ร้านสวยดี) 
6,000.- 

(ร้านสวยดี) 
6,000.- 

 51/59 18 พ.ค. 59 
24 พ.ค. 59 

25 จัดซื้ออินทผาลัมโครงการจัดกิจกรรมเดือน
รอมฎอนอันประเสริฐ  ประจ าปี  2559 

499,950.-  ตกลงราคา (ร้านมัลติมีเดียกรุ๊ป) 
499,950.- 

(ร้านมัลติมีเดียกรุ๊ป) 
499,950.- 

 52/59 23 พ.ค. 59 
27 พ.ค. 59 

26 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีต่อกันประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 7 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 118/59 23 พ.ค. 59 
26 พ.ค. 59 

27 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมเดือน
รอมฎอนอันประเสริฐ ประจ าปี  2559 

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

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

 119/59 23 พ.ค. 59 
27 พ.ค. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

28 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ประจ าปี  2559  (ส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด) 

400.-  ตกลงราคา (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
400.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
400.- 

 120/59 25 พ.ค. 59 
1 ม.ิย. 59 

29 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2559 (ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด)   

40,550.-  ตกลงราคา (ร้านวิน) 
40,550.- 

 

(ร้านวิน) 
40,550.- 

 

 53/59 25 พ.ค. 59 
1 ม.ิย. 59 

30 จัดจ้างเช่าเก้าอีพ้ร้อมเครื่องเสียงโครงการจดั
กิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจ าปี  
2559 

5,800.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
5,800.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
5,800.- 

 121/59 27 พ.ค. 59 
3 ม.ิย. 59 

31 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอัน
ประเสริฐประจ าปี  2559   

10,000.-  ตกลงราคา (นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
10,000.- 

(นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
10,000.- 

 122/59 27 พ.ค. 59 
3 ม.ิย. 59 

32 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจ าปี 2559 (ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด)   

8,350.-  ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
8,350.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
8,350.- 

 123/59 30 พ.ค. 59 
4 ม.ิย. 59 

33 จัดซื้อน้ ามันและเช้ือเพลิง ส านักปลัด 100,000.-  ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์ บริการ) 
100,000.- 

(ร้านบัซรีย์ บริการ) 
100,000.- 

 54/59 31 พ.ค. 59 
 

34 จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 20,000.-  ตกลงราคา (ร้านศิริวัฒน์) 
20,000.- 

(ร้านศิริวัฒน์) 
20,000.- 

 01/59 31 พ.ค. 59 
30 ก.ย. 59 



 


