
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
2561  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมรถทะเบียน กค 8395 ยะลา 4,911.30.- บาท 
2 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เปิดโลกทัศน์ ประจ าปี 2561 400.- บาท 
3 จัดจ้างเช่าเหมารถบสัปรับอากาศ (จ านวน45 ท่ีนั่ง) โครงการส่งเสรมิประสบการณ์พัฒนาความรู้เปดิโลกทัศน์ 

ประจ าปี 2561 
48,000.- บาท 

4 จัดจ้างเตมิเคมดีับเพลิงชนิดผงเคม ีABC 11,250.- บาท 
5 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อรับรองคณะตรวจนิเทศงาน การคลังการบญัชีและพสัดุ 895.- บาท 
6 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 ยะลา 26,536.- บาท 
7 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนาความรูเ้ปิดโลกทัศน์ ประจ าปี 2561 1,500.- บาท 
8 จัดซื้อผ้าระบายโครงการส่งเสรมิประสบการณ์พัฒนาความรูเ้ปิดโลกทัศน์ ประจ าปี 2561 13,250.- บาท 
9 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์โดมเต็นท์เลก็,โต๊ะและเก้าอ้ี โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (เสน่หย์ะหา เบิกฟ้า

ลาบู) 
64,000.- บาท 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลและป้ายซุ้มโครงการส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (เสน่ห์ยะหา เบิกฟ้าลาบู) 24,283.52.- บาท 
11 จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมเวทีโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (เสน่ห์ยะหา เบิกฟ้าลาบู) 49,000.- บาท 
12 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง 1676 ยะลา 7,670.- บาท 
13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า เลขครุภัณฑ์ 487-57-0009 และเครื่องเลื่อยยนต์ เลขครุภัณฑ์ 068-57-0003 3,700.- บาท 
14 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน กองคลัง 6,350.- บาท 
15 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด 25,400.- บาท 
16 จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง 96,050.- บาท 
17 จัดซื้อ Monitor ขนาด 19.5 นิ้ว 3,450.- บาท 

       
                                                                    ประกาศ  ณ  วันที่    1  มีนาคม   2561 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
               (นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
             นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถทะเบียน กค 8395 ยะลา 4,911.30.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
4,911.30.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
4,911.30.- 

 68/61 5 ก.พ. 61  
6 ก.พ. 61 

2 
 

จัดจ้ างท าป้ ายไวนิล โครงการส่ ง เสริ ม
ประสบการณ์พัฒนาความรู้ เปิดโลกทัศน์ 
ประจ าปี 2561 

400.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
400.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
400.- 

 69/61 6 ก.พ. 61  
12 ก.พ. 61 

3 
 

จัดจ้างเช่าเหมารถบสัปรับอากาศ (จ านวน
45 ท่ีนั่ง) โครงการส่งเสรมิประสบการณ์
พัฒนาความรู้เปดิโลกทัศน์ ประจ าปี 2561 

48,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.โมเดริ์นการท่องเที่ยว2010 
จ ากัด) 

48,000.- 

(บ.โมเดริ์นการท่องเที่ยว2010 
จ ากัด) 

48,000.- 

 70/61 6 ก.พ. 61  
13 ก.พ. 61 

4 
 

จัดจ้างเตมิเคมดีับเพลิงชนิดผงเคม ีABC 11,250.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านทราฟฟิค แอนด์ เซอร์วสิ) 
11,250.- 

(ร้านทราฟฟิค แอนด์ เซอร์วสิ) 
11,250.- 

 71/61 6 ก.พ. 61  
13 ก.พ. 61 

5 
 

จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อ
รับรองคณะตรวจนิเทศงาน การคลังการ
บัญชีและพัสด ุ

895.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านแบยา  เบตงโภชนา) 
895.- 

(ร้านแบยา  เบตงโภชนา) 
895.- 

 72/61 6 ก.พ. 61  
 6 ก.พ. 61 

6 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 
ยะลา  

26,536.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต์) 
26,536.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต์) 
26,536.- 

 73/61 6 ก.พ. 61 
 14 ก.พ. 61 

7 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการส่งเสริม
ประสบการณ์พัฒนาความรูเ้ปิดโลกทัศน์ 
ประจ าปี 2561 

1,500.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟิซบัร  OTOP) 
1,500.- 

(ร้านฟิซบัร  OTOP) 
1,500.- 

 29/61 6 ก.พ. 61 
12 ก.พ. 61 

8 จั ด ซื้ อ ผ้ า ร ะ บ า ย โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์พัฒนาความรู้ เปิดโลกทัศน์ 
ประจ าปี 2561 

13,250.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
13,250.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
13,250.- 

 30/61 14 ก.พ. 61  
16 ก.พ. 61 

9 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์โดมเต็นท์เล็ก,โต๊ะและ
เก้าอี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว (เสน่ห์ยะหา เบิกฟ้าลาบู) 

64,000.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง  มะลี) 
64,000.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
64,000.- 

 74/61 14 ก.พ. 61  
18 ก.พ. 61 

 



-2- 
                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์ 2561                                               แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลและป้ายซุ้มโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
(เสน่ห์ยะหา เบิกฟ้าลาบู) 

24,283.52.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
24,283.52.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
24,283.52.- 

 75/61  14 ก.พ. 61 
16 ก.พ. 61 

11 จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อม
เวทีโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว (เสน่ห์ยะหา เบิกฟ้าลาบู) 

49,000.-  เฉพาะเจาะจง (นายณัฐนันท์  นิยมเจริญ) 
49,000.- 

(นายณัฐนันท ์ นิยมเจริญ) 
49,000.- 

 76/61 14 ก.พ. 61 
18 ก.พ. 61 

12 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง 1676 
ยะลา 

7,670.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านซี เซอร์วสิ) 
7,670.- 

(ร้านซี เซอร์วสิ) 
7,670.- 

 77/61 20 ก.พ. 61 
26 ก.พ. 61 

13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตดัหญ้า เลขครุภณัฑ์ 
487-57-0009 และเครื่องเลื่อยยนต์  
เลขครภุัณฑ์ 068-57-0003 

3,700.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านมิง การช่าง) 
3,700.- 

(ร้านมิง การช่าง) 
3,700.- 

 78/61 26 ก.พ. 61 
6 มี.ค. 61 

14 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน กองคลัง 6,350.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
6,350.- 

(ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
6,350.- 

 31/61 26 ก.พ. 61 
2 มี.ค. 61 

15 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ส านักปลดั 25,400.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
25,400.- 

 

(ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์) 
25,400.- 

 32/61 26 ก.พ. 61 
2 มี.ค. 61 

16 จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง 96,050.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเจ.ทราฟฟิกแอนด์
เซอร์วิส) 
96,050.- 

(ร้านเจ.ทราฟฟิกแอนด์
เซอร์วิส) 
96,050.- 

 33/61 26 ก.พ. 61 
6 มี.ค. 61 

17 จัดซื้อ Monitor ขนาด 19.5 นิ้ว 3,450.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
3,450.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
3,450.- 

 34/61 26ก.พ. 61 
6 มี.ค. 61 

 
 
 


