
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม
2561  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติประจ าปี 2561 กิจกรรม“พยุงธรรม ค้ าไทย ถวายราชินี” 4,150.-  บาท 
2 จัดซื้อของรางวัลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2561 17,000.- บาท 
3 จัดซื้ออุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2561 5,760.- บาท 
4 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจดักิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2561 2,500.-  บาท 
5 จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงและเวทีโครงการจดักิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2561 15,000.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 11,400.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองช่าง 47,085.-  บาท 
8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองคลัง 8,700.-  บาท 
9 จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลต าบลปะแต 80,000.-  บาท 
10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 ยะลา 32,570.-  บาท 
11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมูที่ 5 บ้านบาจุ ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 7,570,000.-  บาท 
12 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมูที่ 4 บ้านฆอรอราแม (อุเบง) ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 7,570,000.-  บาท 
13 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมูที่ 2 บ้านลืเน็ง ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 4,743,000.-  บาท 
14 จัดจ้างป้ายไวนิลกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรียแก่แกนน าในชุมชนและการรณรงค์เชิงรุก 800.-  บาท 
15 จัดจ้างสแกนเอกสารโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 1  บ้านบายอ  และโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 

บ้านลือเน็ง ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
2,160.-  บาท 

16 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 14,124.-  บาท 
17 จัดจ้างเหมาเจาะเลือด (ปลายนิ้ว) โครงการควบคมุโรคมาลาเรียในชุมชนต าบลปะแต 46,700.-  บาท 
18 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 ยะลา 3,270.99.-  บาท 
19 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 21,648.78.-  บาท 
20 จัดซื้อวัสดุน้ ามันและหล่อลื่น                   บาท 
21 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.พร้อมเครื่องหมายและอุปกรณ์) 30,000.-  บาท 

   
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   กุมภาพันธ์   2561 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม   2561                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติประจ าปี 2561 กิจกรรม
“พยุงธรรม ค้ าไทย ถวายราชินี” 

4,150.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านอามีน วัสดุก่อสร้าง) 
4,150.- 

(ร้านอามีน วัสดุก่อสร้าง) 
4,150.- 

 21/61 4 ม.ค. 61  
5 ม.ค. 61 

2 
 

จัดซื้อของรางวัลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
ประจ าปี 2561 

17,000.-   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเครื่องเขียน   
17,000.-  

ร้านบ้านเครื่องเขียน   
17,000.-  

 22/61 8 ม.ค. 61  
12 ม.ค. 61 

3 
 

จัดซื้ออุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
ประจ าปี 2561 

5,760.-  เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเครื่องเขียน   
5,760.- 

ร้านบ้านเครื่องเขียน   
5,760.- 

 23/61 8 ม.ค. 61  
12 ม.ค. 61 

4 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจดักิจกรรมวัน
เด็ก ประจ าปี 2561 

2,500.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัต โฆษณา) 
2,500.- 

(ร้านฟาฮัต โฆษณา) 
2,500.- 

 58/61 8 ม.ค. 61  
12 ม.ค. 61 

5 
 

จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงและเวที
โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2561 

15,000.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง มะลี) 
15,000.- 

(นายมาอุง มะลี) 
15,000.- 

 59/61 8 ม.ค. 61  
13 ม.ค. 61 

6 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 11,400.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
11,400.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
11,400.- 

 24/61 15 ม.ค. 61 
22 ม.ค. 61 

7 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองช่าง 47,085.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
47,085.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
47,085.- 

 25/61 15 ม.ค. 61 
22 ม.ค. 61 

8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองคลัง 8,700.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
8,700.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
8,700.- 

 26/61 15 ม.ค. 61 
22 ม.ค. 61 

9 จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เทศบาลต าบลปะแต 

80,000.-  เฉพาะเจาะจง (วลัยรัตน์การพิมพ์) 
80,000.- 

(วลัยรัตน์การพิมพ์) 
80,000.- 

 60/61 15 ม.ค. 61  
24 ม.ค. 61 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 
ยะลา 

32,570.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
32,570.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
32,570.- 

 61/61 15 ม.ค. 61  
22 ม.ค. 61 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมูที่ 
5 บ้านบาจุ  ต าบลปะแต อ า เภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

7,570,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง) 
7,570,000.- 

(หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง) 
7,570,000.- 

 02/61 21 ม.ค. 61  
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมูที่ 
4 บ้านฆอรอราแม (อุเบง) ต าบลปะแต 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

7,570,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง) 
7,570,000.- 

(หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง) 
7,570,000.- 

 03/61 21 ม.ค. 61  
 

13 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมูที่ 
2 บ้านลืเน็ง ต าบลปะแต อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

4,743,000.-  วิธีพิเศษ (หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง) 
4,743,000.- 

(หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง) 
4,743,000.- 

 04/61 21 ม.ค. 61  
 

14 จัดจ้างป้ายไวนิลกิจกรรมให้ความรู้การ
ป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรยีแก่แกนน า
ในชุมชนและการรณรงคเ์ชิงรุก 

800.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
800.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
800.- 

 62/61 22 ม.ค. 61 
29 ม.ค. 61 

15 จัดจ้างสแกนเอกสารโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่ที่ 1  บ้านบายอ  และโครงการ
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่  2 บ้านลือเน็ง 
ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

2,160.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านศิริวรรณ) 
2,160.- 

(ร้านศิริวรรณ) 
2,160.- 

 63/61 22 ม.ค. 61 
29 ม.ค. 61 

16 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

14,124.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต์) 
14,124.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต์) 
14,124.- 

 64/61 24 ม.ค. 61 
29 ม.ค. 61 

17 จัดจ้างเหมาเจาะเลือด (ปลายนิ้ว) โครงการ
ควบคุมโรคมาลาเรยีในชุมชนต าบลปะแต 

46,700.-  เฉพาะเจาะจง (นางสาวเสาดะห์  มฮูิ) 
46,700.- 

(นางสาวเสาดะห์  มฮูิ) 
46,700.- 

 65/61 26 ม.ค. 61 
15 ก.พ. 61 

18 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 
ยะลา 

3,270.99.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์) 
3,270.99.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์) 
3,270.99.- 

 66/61 29 ม.ค. 61 
30 ม.ค. 61 

19 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

21,648.78.-  เฉพาะเจาะจง (บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด ยะลา) 
21,648.78.- 

(บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด ยะลา) 
21,648.78.- 

 67/61 29 ม.ค. 61 
5 ก.พ. 61 

20 จัดซื้อวัสดุน้ ามันและหล่อลื่น   เฉพาะเจาะจง (ร้านบัซรีย์ บริการ) 
 

(ร้านบัซรีย์ บริการ) 
 

 27/61 31 ม.ค. 61 

21 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.พร้อม
เครื่องหมายและอุปกรณ์) 

30,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านพี่สุ) 
30,000.- 

(ร้านพี่สุ) 
30,000.- 

 28/61 31 ม.ค. 61 
6 ก.พ. 61 



 


