
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  
2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) (นางสาวอามีเน๊าะห์  มูดอ) 7,000.-  บาท 
2 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 ยะลา 2,845.13.-  บาท 
3 จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า  เลขครุภัณฑ์ 442-56-0001,442-57-0002,442-57-0003 สป. 1,150.-  บาท 
4 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์  416-54-0084 กองคลัง 2,290.-  บาท 
5 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  2559  (กิจกรรม

โครงการ รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน) 
4,000.-  บาท 

6 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  2559  (กิจกรรม
โครงการ รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน)   

500.-  บาท 

7 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้ พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  2559  (กิจกรรม
โครงการ รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน)   

5,100.-  บาท 

8 จัดจ้างท าคอกล้อมต้นไม้โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  2559  (กิจกรรมโครงการ รักน้ า  รัก
ป่า  รักษาแผ่นดิน)   

14,000.-  บาท 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  2559  (กิจกรรมโครงการ รักน้ า  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน) 

10,550.-  บาท 

10 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกันประจ าปี 
2559 ครั้งท่ี 9 

30,000.-  บาท 

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395ยะลา 10,239.90.-  บาท 
12 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-54-0081และเครื่องปริ้นเตอร์487-56-0007 สป. 1,810.-  บาท 
13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้(ป้ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ) 3,600.-  บาท 
14 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395ยะลา 9,790.-  บาท 
15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 15,394.-  บาท 
16 จัดซื้อวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิง (ส านักปลัด) 100,000.-  บาท 

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1    สิงหาคม    2559 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายอับดุลรอแม  ราเยง  ) 
          รองนายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

    รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลปะแต



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

วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) 
(นางสาวอามีเน๊าะห์  มูดอ) 

7,000.-  ตกลงราคา (นางสาวอามีเน๊าะห์  มูดอ) 
7,000.- 

(นางสาวอามีเน๊าะห์  มูดอ) 
7,000.- 

 132/59 1 ก.ค. 59 

2 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 
ยะลา 

2,845.13.-  ตกลงราคา (หจก.เอ.เอ.เอส. มอเตอร)์ 
2,845.13.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส. มอเตอร)์ 
2,845.13.- 

 133/59 11 ก.ค. 59 
14 ก.ค. 59 

3 
 

จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า  เลขครุภัณฑ์ 442-
56-0001,442-57-0002,442-57-0003 สป. 

1,150.-  ตกลงราคา (ร้านมิงการช่าง) 
1,150.- 

(ร้านมิงการช่าง) 
1,150.- 

 134/59 11 ก.ค. 59 
21 ก.ค. 59 

4 
 

จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์  
416-54-0084 กองคลัง 

2,290.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
2,290.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
2,290.- 

 135/59 11 ก.ค. 59 
21 ก.ค. 59 

5 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  
2559  (กิจกรรมโครงการ รักน้ า  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน) 

4,000.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
4,000.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
4,000.- 

 136/59 15 ก.ค. 59 
26 ก.ค. 59 

6 
 

จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  
2559  (กิจกรรมโครงการ รักน้ า  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน)   

500.-   ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
500.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
500.- 

 137/59 15 ก.ค. 59 
27 ก.ค. 59 

7 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้ พร้อมเครื่องเสียง
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  
2559  (กิจกรรมโครงการ รักน้ า  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน)   

5,100.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
5,100.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
5,100.- 

 138/59 15 ก.ค. 59 
27 ก.ค. 59 

 
 



-2- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

8 จัดจ้างท าคอกล้อมต้นไม้โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  2559  (กิจกรรม
โครงการ รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน)   

14,000.-  ตกลงราคา (นายซอฟวาน  สามะ) 
14,000.- 

(นายซอฟวาน  สามะ) 
14,000.- 

 139/59 15 ก.ค. 59 
26 ก.ค. 59 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ  ประจ าปี  2559  (กิจกรรม
โครงการ รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน) 

10,550.-  ตกลงราคา (ร้านสุวรรณภูม)ิ 
10,550.- 

(ร้านสุวรรณภูม)ิ 
10,550.- 

 61/59 15 ก.ค. 59 
26 ก.ค. 59 

10 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีต่อกันประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 9 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 140/59 22 ก.ค. 59 
25 ก.ค. 59 

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395
ยะลา 

10,239.90.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
10,239.90.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
10,239.90.- 

 141/59 22 ก.ค. 59 
22 ก.ค. 59 

12 จัดจ้างซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์  416-54-
0081และเครื่องปริ้นเตอร์487-56-0007 สป. 

1,810.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,810.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,810.- 

 142/59 25 ก.ค. 59 
1 ส.ค. 59 

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้ (ป้าย
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ) 

3,600.-  ตกลงราคา (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
3,600.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
3,600.- 

 143/59 25 ก.ค. 59 
1 ส.ค. 59 

14 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค- 8395
ยะลา 

9,790.-  ตกลงราคา (หจก.เฉลียวศักดิ์ยานยนต)์ 
9,790.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์ยานยนต)์ 
9,790.- 

 144/59 25 ก.ค. 59 
1 ส.ค. 59 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 15,394.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร)์ 
15,394.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร)์ 
15,394.- 

 62/59 25 ก.ค. 59 
26 ก.ค. 59 

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

  63/59 29 ก.ค. 59 
 



 


