
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
    ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กองคลัง  นางสาวอามีเน๊าะ  ดือราโอะ 6,000*7.- บาท 
2 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล กองช่าง  นางสาวปัตมา  มะสะ 6,000*7.- บาท 
3 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการผู้สูงอายุ ห่างไกลโรค 2,100.- บาท 
4 จัดจ้างท าป้าย  อคิลิคพร้อมใส่กรอบอลูมิเนียม 1,445.- บาท 
5 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์(รางวัลชนะเลิศการประกวดองคก์รใสสะอาดชายแดนใต้) ขนาด 3*3.5 เมตร 2,100.- บาท 
6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 29,131.- บาท 
7 จัดจ้างเช่าเต้นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงและเวทีพร้อมตกแต่งโครงการผู้สูงอายุ ห่างไกลโรค 26,870.- บาท 
8 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4898 ยะลา 31,597.10.- บาท 
9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 ยะลา 1,100.- บาท 
10 จัดจ้างเหมาพน่สารเคมตีกค้างพ้ืนท่ี แหล่งโรค A1, A2 ในโครงการควบคุมโรคมาลาเรยีในชุมชนต าบลปะแต 161,950.- บาท 
11 ติดตั้งระบบแลน อาคารใหมส่ านักงานเทศบาลต าบลปะแต 207,000.- บาท 
12 จัดจ้างเหมาเช่าเต้นท์,เก้าอี้,เครื่องเสียงและเวทีพร้อมตกแต่งโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจ

และงานวิชาการประจ าปี 2561 
16,700.- บาท 

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการประจ าปี 2561 5,600.- บาท 
14 จัดซื้ออุปกรณ์จัดบูทนิทรรศการโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงานวิชาการประจ าปี 

2561 
2,700.- บาท 

15 โครงการขุดลอกคลอง สายบ้านบายอ-บ้านเจาะกือแดะ หมู่ที่.1 ต าบล.ปะแต อ าเภอ.ยะหา 3,299,000.- บาท 
16 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอรร์หัสครภุัณฑ์ 487-56-0007 ส านักปลัด 850.- บาท 
17 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1,750.- บาท 
18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 15,480.- บาท 
19 จัดซื้อวัสดปุระปาเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 6,000.- บาท 

       
                                                                             ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เมษายน   2561 
 
 

                                (ลงชื่อ)          
                   (นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี  กองคลัง 

6,000*7.-   เฉพาะเจาะจง (นางสาวอามีเน๊าะ  ดือราโอะ) 
6,000*7.- 

(นางสาวอามีเน๊าะ ดือราโอะ) 
6,000*7.- 

 79/61 2 มี.ค. 61  
31 ต.ค. 61 

2 
 

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล กองช่าง 

6,000*7.-   เฉพาะเจาะจง (นางสาวปัตมา  มะสะ) 
6,000*7.- 

(นางสาวปัตมา  มะสะ) 
6,000*7.- 

 80/61 2 มี.ค. 61  
31 ต.ค. 61 

3 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการผู้สูงอายุ 
ห่างไกลโรค 

2,100.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

 81/61 2 มี.ค. 61  
9 มี.ค. 61 

4 
 

จัดจ้างท าป้ายอคลิิคพร้อมใส่กรอบ
อลูมิเนียม 

1,445.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
1,445.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
1,445.- 

 82/61 2 มี.ค. 61  
9 มี.ค. 61 

5 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์(รางวัล
ชนะเลิศการประกวดองค์กรใสสะอาด
ชายแดนใต้) ขนาด 3*3.5 เมตร 

2,100.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
2,100.- 

 83/61 2 มี.ค. 61  
9 มี.ค. 61 

6 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 29,131.-  เฉพาะเจาะจง (ร้าอาณีแอนดม์ูซ๊อฟฟัร การค้า) 
29,131.- 

(ร้าอาณีแอนดม์ูซ๊อฟฟัร การค้า) 
29,131.- 

 35/61 2 มี.ค. 61 
8 มี.ค. 61 

7 จัดจ้างเช่าเต้นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงและเวที
พร้อมตกแต่งโครงการผู้สูงอายุ ห่างไกลโรค 

26,870.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง มะลี) 
26,870.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
26,870.- 

 84/61 8 มี.ค. 61 
14 มี.ค. 61 

8 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4898 
ยะลา 

31,597.10.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาเอส.ที.แทรกเตอร์) 
31,597.10.- 

(หจก.ยะลาเอส.ที.แทรกเตอร์) 
31,597.10.- 

 85/61 9 มี.ค. 61  
16 มี.ค.61 

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 
ยะลา 

1,100.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านซีเซอร์วสิ) 
1,100.- 

(ร้านซีเซอร์วสิ) 
1,100.- 

 86/61 9 มี.ค. 61  
16 มี.ค.61 

10 จัดจ้างเหมาพน่สารเคมตีกค้างพ้ืนท่ี แหล่ง
โรค A1, A2 ในโครงการควบคุมโรค
มาลาเรียในชุมชนต าบลปะแต 

161,950.-  เฉพาะเจาะจง (นายสูดิง  ปูเตะ๊) 
161,950.- 

(นายสูดิง  ปูเตะ๊) 
161,950.- 

 87/61 13 มี.ค.61 
2 เม.ย. 61 

11 ติดตั้งระบบแลน อาคารใหมส่ านักงาน
เทศบาลต าบลปะแต 

207,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านคารีนา คอมพิวเตอร์) 
207,000.- 

(ร้านคารีนา คอมพิวเตอร์) 
207,000.- 

 05/61  14 มี.ค. 61 
17 เม.ย.61 

 



-2- 
                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561                                                 แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดจ้างเหมาเช่าเต้นท์,เก้าอี้,เครื่องเสียงและ
เวทีพร้อมตกแต่งโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงาน
วิชาการประจ าปี 2561 

16,700.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง  มะลี) 
16,700.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
16,700.- 

 88/61 21 มี.ค. 61 
28 มี.ค.61 

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและงาน
วิชาการประจ าปี 2561 

5,600.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
5,600.- 

(ร้านฟาฮัด  โฆษณา) 
5,600.- 

 89/61 21 มี.ค.61 
26 มี.ค. 61 

14 จัดซื้ออุปกรณ์จัดบูทนิทรรศการโครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมวันแห่งความภาคภูมิใจและ
งานวิชาการประจ าปี 2561 

2,700.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านบ้านเครื่องเขียน) 
2,700.- 

(ร้านบ้านเครื่องเขียน) 
2,700.- 

 36/61 21 มี.ค.61 
26 มี.ค.61 

15 โครงการขุดลอกคลอง สายบ้านบายอ-บ้าน
เจาะกือแดะ หมูที.่1 ต าบล.ปะแต           
อ าเภอ.ยะหา 

3,299,000.-  คัดเลือก (หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง) 
3,299,000.- 

(หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง) 
3,299,000.- 

 06/61 22 มี.ค. 61 
10 เม.ย. 61 

16 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอรร์หัส
ครุภณัฑ์ 487-56-0007 ส านักปลัด 

850.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
850.- 

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
850.- 

 90/61 28 มี.ค. 61 
4 เม.ย. 61 

17 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1,750.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร) 

1,750.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร) 

1,750.- 

 37/61 28 มี.ค.61 
4 เม.ย. 61 

18 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 15,480.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
15,480.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
15,480.- 

 38/61 28 มี.ค.61 
4 เม.ย.61 

19 จัดซื้อวัสดปุระปาเพื่อซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

6,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร) 

6,000.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร) 

6,000.- 

 39/61 28 มี.ค.61 
4 เม.ย. 61 

 


