
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
    ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2561  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 2,148.56.- บาท 
2 จัดซื้อวัสดุน้ ามัน  ส านักปลัด  
3 จัดซื้อวัสดุน้ ามัน  กองช่าง  
4 จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงและเวทีพร้อมตกแต่งโครงการปันรกัให้น้อง ประจ าปี 2561 76,600.- บาท 
5 จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลต าบลปะแต 70,000.- บาท 
6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 4 เครื่อง 70,000.- บาท 
7 จัดซื้ออินทผาลัม โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ  ประจ าปี 2561 447,480.-บาท 
8 จัดซื้อวัสดโุครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ปรับปรุงภมูิทัศน์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม 98,000.-บาท 
9 จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จ านวน 45 ท่ีนั่ง โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ประจ าปี 2561 (อบรมและ

ศึกษาดูงาน) 
60,000.-บาท 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน  80-6320 ยะลา 11,682.26.-บาท 
11 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านฆอรอราแม  ภาคเรียนท่ี 1/2561 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
134,560.- บาท 

12 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะแต  ภาคเรียนที่ 1/2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

143,840.-บาท 

13 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอเลาะ  ภาคเรียนที่ 1/2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

92,800.-บาท 

14 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 7 โรง  ภาคเรียนท่ี 1/2561 823,868.64.-บาท 
15 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 7 ศูนย์ ภาคเรียนท่ี 1/2561 145,139.20.-บาท 
16 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 7 โรง ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนท่ี 1/2561 312,487.20.-บาท 
17 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (TO BE NUMBER ONE ) 2,250.-บาท 
18 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ปั้มบาดาลซัมเมอร์ ขนาด 7.5 แรงม้า 83,460.-บาท 
19 จัดซื้อวัสดปุระปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 5,611.-บาท 
20 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประจ าปี 2561 11,015.-บาท 
21 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 36,861.-บาท 
22 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองช่าง 12,914.-บาท 
23 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ต าบล (กิจกรรมบ ารุงรักษาความสะอาด 2 ข้างทาง) จ านวน 4 จุด 100,000.-บาท 
24 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบยีน บจ 3116 ยะลา 16,438.95.-บาท 
25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม   ถนนลูกรัง ณ.บ้านภูเขาไฟ บ้านจาเราะนีมอ ม.1 บ้านบายอ 2,100,000.-บาท 
26 จัดซื้อวัสดุน้ ามัน  อปพร.  

       
                                                                             ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มิถุนายน  2561 
 

                                (ลงชื่อ)          
                   (นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 2,148.56.-   เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส  มอเตอร์) 
2,148.56.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส  มอเตอร์) 
2,148.56.- 

เกณฑร์าคา 94/61 1 พ.ค. 61  
2 พ.ค. 61 

2 
 

จัดซื้อวัสดุน้ ามัน  ส านักปลัด   เฉพาะเจาะจง (ร้านบัซรีย์  บริการ) 
.- 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
.- 

เกณฑร์าคา 42/61 1 พ.ค. 61  
 

3 
 

จัดซื้อวัสดุน้ ามัน  กองช่าง   เฉพาะเจาะจง (ร้านบัซรีย์  บริการ) 
.- 

(ร้านบัซรีย์  บริการ) 
.- 

เกณฑร์าคา 43/61 1 พ.ค. 61  
 

4 
 

จัดจ้างเช่าเต็นทเ์ก้าอี้เครื่องเสียงและเวที
พร้อมตกแต่งโครงการปันรักให้น้อง 
ประจ าปี 2561 

76,600.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง  มะลี) 
76,600.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
76,600.- 

เกณฑร์าคา 95/61 7 พ.ค. 61  
10 พ.ค. 61 

5 
 

จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เทศบาลต าบลปะแต 

70,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านมีเดยี  เฮาส์) 
70,000.- 

(ร้านมีเดยี  เฮาส์) 
70,000.- 

เกณฑร์าคา 96/61 7 พ.ค. 61  
18 พ.ค. 61 

6 
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 
4 เครื่อง 

70,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านคารีนา  คอมพิวเตอร์) 
70,000.- 

(ร้านคารีนา  คอมพิวเตอร์) 
70,000.- 

เกณฑร์าคา 44/61 7 พ.ค. 61 
 15 พ.ค. 61 

7 จัดซื้ออินทผาลัม โครงการจัดกิจกรรมเดือน
รอมฏอนอันประเสริฐ  ประจ าปี 2561 
 

447,480.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านวิน) 
447,480.- 

(ร้านวิน) 
447,480.- 

เกณฑร์าคา 45/61 7 พ.ค. 61 
10 พ.ค. 61 

8 จัดซื้อวัสดุโครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ปรับปรุ งภู มิทั ศน์  ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ ก  
บ้านฆอรอราแม 

98,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเคเอชเอ็ม) 
98,000.- 

(ร้านเคเอชเอ็ม) 
98,000.- 

เกณฑร์าคา 46/61 8 พ.ค. 61  
16 พ.ค. 61 

9 จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จ านวน 45  
ที่นั่ง โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ 
ประจ าปี 2561 (อบรมและศึกษาดูงาน) 

60,000.-  เฉพาะเจาะจง (นางจิรภรณ์  จักรช่วย) 
60,000.- 

(นางจิรภรณ์  จักรช่วย) 
60,000.- 

เกณฑร์าคา 97/61 11 พ.ค. 61  
15 พ.ค. 61 

 
 



-2- 
                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561                                                 แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน  80-6320 
ยะลา 

11,682.26.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ่ง จ ากดั
สาขายะลา) 
11,682.26.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ่ง จ ากดั
สาขายะลา) 
11,682.26.- 

เกณฑร์าคา 98/61 11 พ.ค. 61 
15 พ.ค. 61 

11 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อา หา ร กล า ง วั นศู นย์ พั ฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก       
บ้านฆอรอราแม  ภาคเรียนที่  1/2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

134,560.-  เฉพาะเจาะจง (นางรอปีหน๊ะ แวหะมะ) 
134,560.- 

(นางรอปีหน๊ะ แวหะมะ) 
134,560.- 

เกณฑร์าคา 99/61  11 พ.ค. 61 
31 ต.ค 60 

12 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อา หา ร กล า ง วั นศู นย์ พั ฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก       
บ้านปะแต  ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

143,840.-  เฉพาะเจาะจง (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
143,840.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
143,840.- 

เกณฑร์าคา 100/61 11 พ.ค. 61 
31 ต.ค. 60 

13 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อา หา ร กล า ง วั นศู นย์ พั ฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก       
บ้านตอเลาะ  ภาคเรียนท่ี 1/2561 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

92,800.-  เฉพาะเจาะจง (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
92,800.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
92,800.- 

เกณฑร์าคา 101/61 11 พ.ค. 61 
31 ต.ค. 60 

14 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 7 โรง  
ภาคเรียนท่ี 1/2561 

823,868.64.-  เฉพาะเจาะจง (บริษัทตอยยีบัน ฟู๊ดส์ จ ากัด) 
823,868.64.- 

 

(บริษัทตอยยีบัน ฟู๊ดส์ จ ากัด) 
823,868.64.- 

เกณฑร์าคา 05/61 11 พ.ค. 61 
30 มี.ค. 61 

15 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 7 ศูนย์    
ภาคเรียนท่ี 1/2561 

145,139.20.-  เฉพาะเจาะจง (บริษัทตอยยีบัน ฟู๊ดส์ จ ากัด) 
145,139.20.- 

(บริษัทตอยยีบัน ฟู๊ดส์ จ ากัด) 
145,139.20.- 

เกณฑร์าคา 06/61 11 พ.ค. 61 
13 มี.ค. 61 

16 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 7 โรง 
ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนท่ี 1/2561 

312,487.20.-  เฉพาะเจาะจง (บริษัทตอยยีบัน ฟู๊ดส์ จ ากัด) 
312,487.20.- 

(บริษัทตอยยีบัน ฟู๊ดส์ จ ากัด) 
312,487.20.- 

เกณฑร์าคา 07/61 16 พ.ค. 61 
15 มี.ค. 61 

 
 



-3- 
                                                                       สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561                                                       แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ 

ที ่

 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป 
 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

17 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์(TO BE 
NUMBER ONE ) 

2,250.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
2,250.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
2,250.- 

เกณฑร์าคา 102/61 18 พ.ค. 61 
 25 พ.ค. 61 

18 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ปั้มบาดาลซมัเมอร์ 
ขนาด 7.5 แรงม้า 

83,460.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
83,460.- 

(ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
83,460.- 

เกณฑร์าคา 48/61 18 พ.ค. 61 
25 พ.ค. 61 

19 จัดซื้อวัสดปุระปาเพื่อซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 ต าบลปะแต  อ าเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา 

5,611.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร) 

5,611.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร) 

5,611.- 

เกณฑร์าคา 49/61 18 พ.ค. 61 
25 พ.ค. 61 

20 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประจ าปี 2561 11,015.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
11,015.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
11,015.- 

เกณฑ์ราคา 50/61 18 พ.ค. 61 
25 พ.ค. 61 

21 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 36,861.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
36,861.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
36,861.- 

เกณฑร์าคา 51/61 18 พ.ค. 61 
 25 พ.ค. .61 

22 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองช่าง 12,914.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
12,914.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
12,914.- 

เกณฑร์าคา 53/61 18 พ.ค.61 
25 พ.ค. 61 

23 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ต าบล (กิจกรรม
บ ารุงรักษาความสะอาด 2 ข้างทาง)  
จ านวน 4 จุด 

100,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.มิลติมีเดีย กรุ๊ป) 
100,000.- 

(หจก.มิลติมีเดีย กรุ๊ป) 
100,000.- 

เกณฑร์าคา 07/61 18 พ.ค. 61 
23 พ.ค. 61 

24 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบยีน บจ 3116 
ยะลา 

16,438.95.-  เฉพาะเจาะจง (บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด  สาขา
ยะลา) 

16,438.95.- 

(บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด  สาขา
ยะลา) 

16,438.95.- 

เกณฑร์าคา 103/61 21 พ.ค.61 
21 พ.ค. 61 

 



-4- 
                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561                                                        แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ 

ที ่

 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม   
ถนนลูกรัง ณ.บ้านภูเขาไฟ บ้าน       
จาเราะนีมอ ม.1 บ้านบายอ 

2,100,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,100,000.- 

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,100,000.- 

เกณฑร์าคา 08/61 24 พ.ค. 61 
12 มิ.ย. 61 

26 จัดซื้อวัสดุน้ ามัน  อปพร.   เฉพาะเจาะจง (ร้านบัซรีย์  บริการ) (ร้านบัซรีย์  บริการ) เกณฑร์าคา 54/61 31 พ.ค. 61   

 


