
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ส านักปลัด 2,387.-  บาท 
2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จ านวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง และ เครื่องส ารองไฟฟ้า 

จ านวน 4 เครื่อง ส านักปลัด 
40,800.-  บาท 

3 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 3 เครื่อง  กองคลัง 20,100.-  บาท 
4 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  กองช่าง 12,000.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 22,770.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดุเกษตร 3,600.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 111,501.-  บาท 
8 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าเลขครุภัณฑ์ 442-56-0001,442-57-0002 ส านักปลัด 3,380.-  บาท 
9 จัดจ้างตกแต่งขบวนรถแห่ผลไม้ โครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีต าบลปะแต ประจ าปี 

2559 
30,000.-  บาท 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมและศึกษาดูงาน  ประจ าปี  2559 400.-  บาท 
11 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการอบรมและศึกษาดูงาน  ประจ าปี  2559 3,000.-  บาท 
12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 1,520.-  บาท 
13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านักปลัด 2,202.-  บาท 
14 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด.ต.ปะแต (วัสดุ) 72,153.-  บาท 
15 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด.ต.ปะแต (วัสดุงานบ้านงานครัว) 49,152.-  บาท 
16 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด.ต.ปะแต (หนังสือ) 15,780.-  บาท 
17 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด.ต.ปะแต (อุปกรณ์กีฬา) 41,700.-  บาท 
18 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด.ต.ปะแต (วัสดคอมพิวเตอร์) 14,230.-  บาท 
19 จัดซื้อครุภัณฑ์(ตู้เก็บเอกสาร)ประจ าปีงบประมาณ 2559 9,700.-  บาท 
20 จัดซื้อวัสดุประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 1,605.-  บาท 
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ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
21 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  ประจ าปี  

2559 ครั้งท่ี 11 
30,000.-  บาท 

22 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ Pop up และ Roll up ส านักปลัด 11,900.-  บาท 
23 จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการอบรมและศึกษาดูงานประจ าปี  2559 105,000.-  บาท 
24 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า พร้อมวางท่อ คสล. สายบ้านฆอรอราแม-บ้านอุเบง หมู่ที่ 4 1,179,000.-  บาท 
25 โครงการก่อสร้างรั้วก าแพงพร้อมประตู ณ กูโบร์ บ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 ต าบลปะแต 300,000.-  บาท   
26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบ ารุงรักษาความสะอาด 2 ข้างทาง หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 2 47,000.-  บาท 
27 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ณ บ้านอุเบง หมู่ที่ 4 100,000.-  บาท 
28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สามแยกบ้านปะแต หมู่ที่ 6 99,800.-  บาท 
29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน สายบือแนซือมอ บ้านปะแต หมู่ที่ 6  679,000.-  บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   ตุลาคม    2559 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างถ่ายเอกสาร ส านักปลัด 2,387.-  ตกลงราคา (ร้านศิริวรรณ) 
2,387.- 

(ร้านศิริวรรณ) 
2,387.- 

 161/59 2 ก.ย. 59 
9 ก.ย. 59 

2 
 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง และ เครื่อง
ส ารองไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง ส านักปลัด 

40,800.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
40,800.- 

 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
40,800.- 

 

 73/59 5 ก.ย. 59 
9 ก.ย. 59 

3 
 

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 3 เครื่อง  
กองคลัง 

20,100.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
20,100.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
20,100.- 

 74/59 5 ก.ย. 59 
9 ก.ย. 59 

4 
 

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
กองช่าง 

12,000.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
12,000.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
12,000.- 

 75/59 5 ก.ย. 59 
9 ก.ย. 59 

5 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 22,770.-  ตกลงราคา (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
22,770.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร)์ 
22,770.- 

 76/59 9 ก.ย. 59 
16 ก.ย. 59 

6 
 

จัดซื้อวัสดุเกษตร 3,600.-  ตกลงราคา (ร้านมะเก็งการเกษตร ยะหา) 
3,600.- 

(ร้านมะเก็งการเกษตร ยะหา) 
3,600.- 

 77/59 9 ก.ย. 59 
16  ก.ย. 59 

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 111,501.-  ตกลงราคา (ร้านสกลเซ็นเตอร)์ 
111,501.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร)์ 
111,501.- 

 78/59 9 ก.ย. 59 
16  ก.ย. 59 

8 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าเลขครุภัณฑ์ 
442-56-0001,442-57-0002 ส านักปลัด 

3,380.-  ตกลงราคา (ร้านมิงการช่าง) 
3,380.- 

(ร้านมิงการช่าง) 
3,380.- 

 162/59 9 ก.ย. 59 
16  ก.ย. 59 

9 จัดจ้างตกแต่งขบวนรถแห่ผลไม้ โครงการจัด
กิจกรรมและส่งเสริมงานวันผลไม้และของดี
ต าบลปะแต ประจ าปี 2559 

30,000.-  ตกลงราคา (นายอาหลี  ปาตง) 
30,000.- 

(นายอาหลี  ปาตง) 
30,000.- 

 163/59 9 ก.ย. 59 
16 ก.ย. 59 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมและศึกษา
ดูงาน  ประจ าปี  2559 

400.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
400.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
400.- 

 164/59 13 ก.ย. 59 
20 ก.ย. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการอบรมและศึกษาดู
งาน  ประจ าปี  2559 

3,000.-  ตกลงราคา (ร้านฟิซบัร OTOP) 
3,000.- 

(ร้านฟิซบัร OTOP) 
3,000.- 

 79/59 13 ก.ย. 59 
20 ก.ย. 59 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 1,520.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
1,520.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
1,520.- 

 80/59 13 ก.ย. 59 
16 ก.ย. 59 

13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านักปลัด 2,202.-  ตกลงราคา (ร้านป.พัฒนา) 
2,202.- 

(ร้านป.พัฒนา) 
2,202.- 

 81/59 13 ก.ย. 59 
16 ก.ย. 59 

14 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด .ต.ปะแต 
(วัสดุ) 

72,153.-  ตกลงราคา (ร้านสุวรรณภูม)ิ 
72,153.- 

(ร้านสุวรรณภูม)ิ 
72,153.- 

 82/59 15 ก.ย. 59 
19 ก.ย. 59 

15 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด .ต.ปะแต 
(วัสดุงานบ้านงานครัว) 

49,152.-  ตกลงราคา (ร้านป.พัฒนา) 
49,152.- 

(ร้านป.พัฒนา) 
49,152.- 

 83/59 15 ก.ย. 59 
19 ก.ย. 59 

16 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด .ต.ปะแต 
(หนังสือ) 

15,780.-  ตกลงราคา (บ. สสร. จ ากัด) 
15,780.- 

(บ. สสร. จ ากัด) 
15,780.- 

 84/59 15 ก.ย. 59 
19 ก.ย. 59 

17 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด .ต.ปะแต 
(อุปกรณ์กีฬา) 

41,700.-  ตกลงราคา (หจก.ฮาซิมสปอร์ต) 
41,700.- 

(หจก.ฮาซิมสปอร์ต) 
41,700.- 

 85/59 15 ก.ย. 59 
19 ก.ย. 59 

18 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด .ต.ปะแต 
(วัสดคอมพิวเตอร์) 

14,230.-  ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
14,230.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
14,230.- 

 86/59 15 ก.ย. 59 
19 ก.ย. 59 

19 จัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้เก็บเอกสาร )ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

9,700.-  ตกลงราคา (หจก.ยะลาบริบูรณ)์ 
9,700.- 

หจก.ยะลาบริบูรณ)์ 
9,700.- 

 87/59 16 ก.ย. 59 
19 ก.ย. 59 

20 จัดซื้อวัสดุประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าปะแต 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

1,605.-  ตกลงราคา (ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
1,605.- 

(ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
1,605.- 

 88/59 16 ก.ย. 59 
19 ก.ย. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2559                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

21 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและสร้างความ
เข้าใจท่ีดีต่อกัน  ประจ าปี  2559 ครั้งท่ี 11 

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

(นายมะหามะยะเต็ง  มะแซ) 
30,000.- 

 165/59 16 ก.ย. 59 
19 ก.ย. 59 

22 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ Pop up และ 
Roll up ส านักปลัด 

11,900.-  ตกลงราคา (ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
11,900.- 

(ร้านฟาฮัด โฆษณา) 
11,900.- 

 166/59 16 ก.ย. 59 
20 ก.ย. 59 

23 จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการอบรม
และศึกษาดูงานประจ าปี  2559 

105,000.-  ตกลงราคา (บ.ริช แอนด์ เบสท์ แทรฟเวิลจ ากัด) 
105,000.- 

(บ.ริช แอนด์ เบสท์ แทรฟเวิลจ ากัด) 
105,000.- 

 167/59 20 ก.ย. 59 
27 ก.ย. 59 

24 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า พร้อมวางท่อ 
คสล. สายบ้านฆอรอราแม-บ้านอุเบง หมู่ที่ 4 

1,179,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,179,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,179,000.- 

 12/59 20 ก.ย. 59 
 

25 โครงการก่อสร้างรั้วก าแพงพร้อมประตู  
ณ กูโบร์ บ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 ต าบลปะแต 

300,000.-  ตกลงราคา (หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
300,000.- 

(หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
300,000.- 

 13/59 20 ก.ย. 59 
 

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบ ารุงรักษา
ความสะอาด 2 ข้างทาง หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 2 

47,000.-  ตกลงราคา (หจก.มัลติเดีย กรุ๊ป) 
47,000.- 

(หจก.มัลติเดีย กรุ๊ป) 
47,000.- 

 14/59 20 ก.ย. 59 

27 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ณ บ้านอุเบง 
หมู่ที่ 4 

100,000.-  ตกลงราคา (หจก.มัลติเดีย กรุ๊ป) 
100,000.- 

หจก.มัลติเดีย กรุ๊ป) 
100,000.- 

 15/59 20 ก.ย. 59 

28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สามแยกบ้านปะแต 
หมู่ที่ 6 

99,800.-  ตกลงราคา (หจก.มัลติเดีย กรุ๊ป) 
99,800.- 

(หจก.มัลติเดีย กรุ๊ป) 
99,800.- 

 16/59 20 ก.ย. 59 

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน สายบือแนซื
อมอ บ้านปะแต หมู่ที่ 6  

679,000.-  ตกลงราคา (หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
679,000.- 

(หจก.ยะลาก่อสร้าง) 
679,000.- 

 17/59 20 ก.ย. 59 

 


