
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 
2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 10,332.99.-  บาท 
2 จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจ าปี 2559 (พิธีส่งมอบบ้าน

ประชารัฐฯ) 
22,300.-  บาท 

3 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้และโฟมบอร์ดโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจ าปี 2559 (พิธี
ส่งมอบบ้านประชารัฐฯ) 

9,600.-  บาท 

4 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจ าปี 2559 (พิธีส่งมอบบ้าน
ประชารัฐฯ) 

12,000.-  บาท 

5 จัดจ้างจัดแจกันดอกไม้และตกแต่งอุปกรณ์ดอกไม้โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจ าปี 2559 (พิธีส่ง
มอบบ้านประชารัฐฯ) 

17,500.-  บาท 

6 จัดจ้างท าป้ายอะครีลิคพร้อมกรอบ 2,800.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยต าบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 58,854.06.-  บาท 
8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 100,000.-  บาท 
9 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านปอเนาะบูยา บ้านฆอรอราแม หมู่ที่ 4 ต าบลปะแต 819,500.-  บาท 
10 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านเจาะตอแล บ้านมูนุง หมู่ที่ 5 ต าบลปะแต 719,500.-  บาท 
11 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการอบรมและศึกษาดูงานประจ าปี 2559 (ศึกษาดูงาน ศพด.ต้นแบบ) 1,500.-  บาท 
12 จัดจ้างเช่ารถตู้โครงการอบรมและศึกษาดูงานประจ าปี 2559 (ศึกษาดูงาน ศพด.ต้นแบบ) 4,000.-  บาท 
13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมและศึกษาดูงานประจ าปี 2559 (ศึกษาดูงาน ศพด.ต้นแบบ) 400.-  บาท 
14 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมและศึกษาดูงานประจ าปี 2559 (ศึกษาดูงาน ศพด .

ต้นแบบ) 
600.-  บาท 

15 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 12,542.54.-  บาท 
16 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 

ประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 10 
30,000.-  บาท 

17 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5,690.-  บาท 
18 จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว 34,000.-  บาท 
19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสมทบตามโครงการบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 40,000.-  บาท 
20 จัดจ้างต่อสัญญาการให้บริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซด์ เทศบาลต าบลปะแต 10,000.-  บาท 

   
 
 
 

/ล าดับที่... 
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ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
21 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยต าบลปะแต 1,751.76.-  บาท 
22 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (ข้ออ่อน) 44,000.-  บาท 
23 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย 49,705.25.-  บาท 
24 จัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการสายใยรักสู่ชุมชน 252,000.-  บาท 
25 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสายใยรักสู่ชุมชน 2,100.-  บาท 
26 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์เก้าอี้และเวทีพร้อมตกแต่งโครงการสายใยรักสู่ชุมชน 32,640.-  บาท 
27 จัดจ้างเช่าเครื่องเครื่องเสียงโครงการสายใยรักสู่ชุมชน 6,000.-  บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   กันยายน    2559 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  กันยายน  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 

10,332.99.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
10,332.99.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
10,332.99.- 

 145/59 4 ส.ค. 59 
8 ส.ค. 59 

2 
 

จัดจ้างเช่าเต็นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจ าปี 
2559 (พิธีส่งมอบบ้านประชารัฐฯ) 

22,300.-  ตกลงราคา (นายมาอุง มะลี) 
22,300.- 

(นายมาอุง มะลี) 
22,300.- 

 146/59 5 ส.ค. 59 
12 ส.ค. 59 

3 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้
และโฟมบอร์ดโครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ ประจ าปี 2559 (พิธีส่งมอบ
บ้านประชารัฐฯ) 

9,600.-  ตกลงราคา (ร้านลันกราฟิก ยะลา) 
9,600.- 

(ร้านลันกราฟิก ยะลา) 
9,600.- 

 147/59 5 ส.ค. 59 
11 ส.ค. 59 

4 
 

จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประจ าปี 
2559 (พิธีส่งมอบบ้านประชารัฐฯ) 

12,000.-  ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
12,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
12,000.- 

 148/59 5 ส.ค. 59 
12 ส.ค. 59 

5 
 

จัดจ้างจัดแจกันดอกไม้และตกแต่งอุปกรณ์
ดอกไม้โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
ประจ าปี 2559 (พิธีส่งมอบบ้านประชารัฐฯ) 

17,500.-  ตกลงราคา (ร้านอนันดา ชุดวิวาห์) 
17,500.- 

(ร้านอนันดา ชุดวิวาห์) 
17,500.- 

 149/59 5 ส.ค. 59 
11 ส.ค. 59 

6 
 

จัดจ้างท าป้ายอะครีลิคพร้อมกรอบ 2,800.-  ตกลงราคา (ร้านโลตัสสติ๊กเกอร)์ 
2,800.- 

(ร้านโลตัสสติ๊กเกอร)์ 
2,800.- 

 150/59 5 ส.ค. 59 
11 ส.ค. 59 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วาตภัยต าบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

58,854.06.-  ตกลงราคา (ร้านมัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
58,854.06.- 

(ร้านมัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
58,854.06.- 

 64/59 5 ส.ค. 59 
10 ส.ค. 59 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการประชารัฐเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

100,000.-  ตกลงราคา (ร้านมัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
100,000.- 

(ร้านมัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
100,000.- 

 65/59 5 ส.ค. 59 
10 ส.ค. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

9 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล .ภายในหมู่บ้าน 
ถนนสายบ้านปอเนาะบูยา บ้านฆอรอราแม 
หมู่ที่ 4 ต าบลปะแต 

819,500.-  วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
819,500.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
819,500.- 

 10/59 15 ส.ค. 59 
15 ก.ย. 59 

 
10 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล .ภายในหมู่บ้าน 

ถนนสายบ้านเจาะตอแล บ้านมูนุง หมู่ที่ 5 
ต าบลปะแต 

719,500.-  วิธีพิเศษ (หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
719,500.- 

(หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
719,500.- 

 11/59 15 ส.ค. 59 
20 ก.ย. 59 

11 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการอบรมและศึกษาดู
งานประจ าปี 2559 (ศึกษาดูงาน ศพด .
ต้นแบบ) 

1,500.-  ตกลงราคา (ร้านกะซูเครื่องเขียน) 
1,500.- 

(ร้านกะซูเครื่องเขียน) 
1,500.- 

 66/59 17 ส.ค. 59 
23 ส.ค. 59 

12 จัดจ้างเช่ารถตู้โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ประจ าปี 2559 (ศึกษาดูงาน ศพด.ต้นแบบ) 

4,000.-  ตกลงราคา (นายอิสมาอีล  ยะโอะ) 
4,000.- 

(นายอิสมาอีล  ยะโอะ) 
4,000.- 

 151/59 17 ส.ค. 59 
24 ส.ค. 59 

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมและศึกษา
ดูงานประจ าปี 2559 (ศึกษาดูงาน ศพด .
ต้นแบบ) 

400.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
400.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
400.- 

 152/59 17 ส.ค. 59 
22 ส.ค. 59 

14 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการอบรมและศึกษาดูงานประจ าปี 
2559 (ศึกษาดูงาน ศพด.ต้นแบบ) 

600.-  ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
600.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
600.- 

 153/59 17 ส.ค. 59 
23 ส.ค. 59 

15 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

12,542.54.-  ตกลงราคา (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
12,542.54.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
12,542.54.- 

 154/59 18 ส.ค. 59 
22 ส.ค. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที ่ 1  กันยายน  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

16 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีต่อกัน ประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 10 

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

(นายมาหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 155/59 22 ส.ค. 59 
25 ส.ค. 59 

17 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5,690.-  ตกลงราคา (ร้านมะเก็งการเกษตรยะหา) 
5,690.- 

(ร้านมะเก็งการเกษตรยะหา) 
5,690.- 

 67/59 23 ส.ค. 59 
30 ส.ค. 59 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว 34,000.-  ตกลงราคา (หจก.โชคชัย ยะลาพาณิชย)์ 
34,000.- 

(หจก.โชคชัย ยะลาพาณิชย)์ 
34,000.- 

 68/59 23 ส.ค. 59 
30 ส.ค.59 

19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสมทบตามโครงการ
บ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

40,000.-  ตกลงราคา (ร้านมัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
40,000.- 

(ร้านมัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
40,000.- 

 69/59 29 ส.ค. 59 
31 ส.ค. 59 

20 จัดจ้างต่อสัญญาการให้บริการ พื้นที่จัดเก็บ
เว็บไซด์ เทศบาลต าบลปะแต 

10,000.-  ตกลงราคา (บ.ซีเจเวิลล ์คอมมิวนิวเคชั่น จ ากัด) 
10,000.- 

(บ.ซีเจเวิลล ์คอมมิวนิวเคชั่น จ ากัด) 
10,000.- 

 156/59 30 ส.ค. 59 
6 ก.ย. 59 

21 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วาตภัยต าบลปะแต 

1,751.76.-  ตกลงราคา (ร้านมัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
1,751.76.- 

(ร้านมัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
1,751.76.- 

 70/59 30 ส.ค. 59 
6 ก.ย. 59 

22 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (ข้ออ่อน) 44,000.-  ตกลงราคา (หจก.ช.การช่างจักรกลการเกษตร) 
44,000.- 

(หจก.ช.การช่างจักรกลการเกษตร)   
44,000.- 

 71/59 31 ส.ค. 59 
5 ก.ย. 59 

23 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย 49,705.25.-  ตกลงราคา (บ.สมคบคิด(การดี) จ ากัด) 
49,705.25.- 

(บ.สมคบคิด(การดี) จ ากัด) 
49,705.25.- 

 72/59 31 ส.ค. 59 
7 ก.ย. 59 

24 จัดจ้างประกอบอาหาร ,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มโครงการสายใยรักสู่ชุมชน 

252,000.-  ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
252,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
252,000.- 

 157/59 31 ส.ค. 59 
7 ก.ย. 59 
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เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

25 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสายใยรักสู่ชุมชน 2,100.-  ตกลงราคา (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
2,100.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
2,100.- 

 158/59 31 ส.ค. 59 
5 ก.ย. 59 

26 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์เก้าอี้และเวทีพร้อม
ตกแต่งโครงการสายใยรักสู่ชุมชน 

32,640.-  ตกลงราคา (นายมาอุง  มะลี) 
32,640.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
32,640.- 

 159/59 31 ส.ค. 59 
7 ก.ย. 59 

27 จัดจ้างเช่าเครื่องเครื่องเสียงโครงการสายใย
รักสู่ชุมชน 

6,000.-  ตกลงราคา (นายดือราแม เจ๊ะยอ) 
6,000.- 

(นายดือราแม เจ๊ะยอ) 
6,000.- 

 160/59 31 ส.ค. 59 
7 ก.ย. 59 

         

         

         

         

         

         

         

 


