
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  
2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)  (นางสาวการีหม๊ะ  ยานยา) 7,000.-  บาท 
2 จัดจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)  (นางสาวฟาอีซะห์  สาแม) 7,000.-  บาท 
3 จัดจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)  (นางสาวดารีกะห์  โต๊ะเดร)์ 7,000.-  บาท 
4 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-53-0079  ส านักปลัด 15,500.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดุประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 15,290.-  บาท 
6 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-53-0079และ416-53-0078 ส านักปลัด 4,720.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 17,923.-  บาท 
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 36,500.-  บาท 
9 จัดจ้างซ่อมแอร์420-57-0009,420-57-0010 กองคลังและรหัสครุภัณฑ์420-57-0011,420-57-0012,420-49-

0007ส านักปลัด 
10,000.-  บาท 

10 จัดจ้างซ่อมแอร์ 420-54-0006 กองช่าง 600.-  บาท 
11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 12,930.-  บาท 
12 โครงการก่อส้างถนน คสล. ถนนกือซง-มาแน บ้านสะป๋อง หมู่ที่ 3 469,500.-  บาท 
13 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกันประจ าปี 

2559 ครั้งท่ี 8 
30,000.-  บาท 

14 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศพด.ต าบลปะแต จ านวน 3 ศูนย์ (วัสดุ อุปกรณ)์ 87,762.-  บาท 
15 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศพด.ต าบลปะแต จ านวน 3 ศูนย์ (วัสดุ อุปกรณ)์ 48,038.-  บาท 

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    กรกฎาคม    2559 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 



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

วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) 
(นางสาวการีหม๊ะ  ยานยา) 

7,000.-  ตกลงราคา (นางสาวการีหม๊ะ  ยานยา) 
7,000.- 

(นางสาวการีหม๊ะ  ยานยา) 
7,000.- 

 124/59 1 มิ.ย. 59 

2 
 

จัดจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) 
(นางสาวฟาอีซะห์  สาแม) 

7,000.-  ตกลงราคา (นางสาวฟาอีซะห์  สาแม) 
7,000.- 

(นางสาวฟาอีซะห์  สาแม)
7,000.- 

 125/59 1 มิ.ย. 59 

3 
 

จัดจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) 
(นางสาวดารีกะห์  โต๊ะเดร)์ 

7,000.-  ตกลงราคา (นางสาวดารีกะห์  โต๊ะเดร)์
7,000.- 

(นางสาวดารีกะห์  โต๊ะเดร)์
7,000.- 

 126/59 1 มิ.ย. 59 

4 
 

จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 
416-53-0079  ส านักปลัด 

15,500.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
15,500.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
15,500.- 

 127/59 10 มิ.ย. 59 
16 มิ.ย. 59 

5 
 

จัดซื้อวัสดุประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลปะแต 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

15,290.-  ตกลงราคา (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างฯ) 
15,290.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างฯ) 
15,290.- 

 55/59 13 มิ.ย. 59 
20 มิ.ย. 59 

6 
 

จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 
416-53-0079และ416-53-0078 ส านักปลัด 

4,720.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
4,720.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
4,720.- 

 128/59 15 มิ.ย. 59 
22 มิ.ย. 59 

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 17,923.-  ตกลงราคา (ร้านสุวรรณภูม)ิ 
17,923.- 

(ร้านสุวรรณภูม)ิ 
17,923.- 

 56/59 15 มิ.ย. 59 
22 มิ.ย. 59 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 36,500.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
36,500.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
36,500.- 

 57/59 15 มิ.ย. 59 
22 มิ.ย. 59 

9 จัดจ้างซ่อมแอร์420-57-0009,420-57-0010 
กองคลังและรหัสครุภัณฑ์420-57-0011,420-
57-0012,420-49-0007ส านักปลัด 

10,000.-  ตกลงราคา (ร้านโมดิฟายด์ แอร์ เซอร์วิส) 
10,000.- 

 

(ร้านโมดิฟายด์ แอร์ เซอร์วิส) 
10,000.- 

 

 129/59 21 มิ.ย. 59 
28 มิ.ย. 59 

10 จัดจ้างซ่อมแอร์ 420-54-0006 กองช่าง 600.-  ตกลงราคา (ร้านโมดิฟายด์ แอร์ เซอร์วิส) 
600.- 

(ร้านโมดิฟายด์ แอร์ เซอร์วิส) 
600.- 

 130/59 21 มิ.ย. 59 
28 มิ.ย. 59 



-2- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 12,930.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
12,930.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
12,930.- 

 58/59 21 มิ.ย. 59 
28 มิ.ย. 59 

12 โครงการก่อส้างถนน คสล. ถนนกือซง-มาแน 
บ้านสะป๋อง หมู่ที่ 3 

469,500.-  วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
469,500.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
469,500.- 

 08/59 23 มิ.ย. 59 
25 ก.ค. 59 

13 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีต่อกันประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 8 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 131/59 24 มิ.ย. 59 
27 มิ.ย. 59 

14 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศพด.ต าบล
ปะแต จ านวน 3 ศูนย์ (วัสดุ อุปกรณ)์ 

87,762.-  ตกลงราคา (ร้านสุวรรณภูม)ิ 
87,762.- 

(ร้านสุวรรณภูม)ิ 
87,762.- 

 59/59 30 มิ.ย. 59 
8 ก.ค. 59 

15 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศพด.ต าบล
ปะแต จ านวน 3 ศูนย์ (วัสดุ อุปกรณ)์ 

48,038.-  ตกลงราคา (ร้านป.พัฒนา) 
48,038.- 

(ร้านป.พัฒนา) 
48,038.- 

 60/59 30 มิ.ย. 59 
8 ก.ค. 59 

 


