
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องวิทยุสื่อสารประจ าที่เทศบาลต าบลปะแต 5,450.- บาท 

2 จัดจ้างซ่อมแซมเสาและสายสัญญาณวิทยุ ประจ าที่เทศบาลต าบลปะแต 18,900.- บาท 

3 จัดจ้างท าสื่อไวนลิให้ความรู้(Rol l Up) ในโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ประจ าปี 2563 18,000.- บาท 

4 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองการศึกษา 74,906.- บาท 

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา 74,895.- บาท 

6 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอ้ีโครงการส่งเสรมิประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาประจ าปี 2563 (กิจกรรมอาซู
รอสัมพันธ์) 

24,450.- บาท 

7 จัดจ้างเหมาเช่าเวท่ีพร้อมตกแต่งและเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาประจ าปี 
2563 (กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์) 

18,000.- บาท 

8 โครงการต่อเติม อาคาร เอนกประสงค์ (โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทรงโค้ง พร้อมมุงหลังคา meater sheet) 
พร้อมเวที คสล. หมูที่ 6 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

1,091,000.- บาท 

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 11,050.- บาท 
10 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง 800.- บาท 
11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างห้องน้ าช่ัวคราว ณ ศูนย์เยาวชน หมูท่ี่ 6 ต าบลปะแต 16,911.- บาท 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเกะกาโต๊ะ บ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ต าบลปะแต 9,470,000.- บาท 
13 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล  หมู่ที่ 6 ต าบลปะแต 2,895,000.- บาท 
14 จัดจ้างซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านปะแตหมู่ที ่6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 83,100.- บาท 
15 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมหลังคา หมู่ที่ 6 ต าบลปะแต 5,850,000.- บาท 
16 โครงการจดัซื้ออะไหลโ่คมไฟส่องสว่าง ถนนแบบ LED ขนาด 30 วัตต์ และกิ่งโคม ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 20 ชุด 
130,000.- บาท 

       
 

ประกาศ  ณ  วันที่    1   ตุลาคม  2563  
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2563                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องวิทยุสื่อสารประจ าที่
เทศบาลต าบลปะแต 

5,450.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านยะลาเรดิโอ แอนด์ โมบาย) 
5,450.- 

(ร้านยะลาเรดิโอ แอนด์ โมบาย) 
5,450.- 

เกณฑร์าคา 60/63 2 ก.ย. 63 
11 ก.ย. 63 

2 จัดจ้างซ่อมแซมเสาและสายสัญญาณวิทยุ 
ประจ าที่เทศบาลต าบลปะแต 

18,900.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านนานา สื่อสาร) 
18,900.- 

(ร้านนานา สื่อสาร) 
18,900.- 

เกณฑร์าคา 61/63 2 ก.ย. 63 
11 ก.ย. 63 

3 จัดจ้างท าสื่อไวนลิให้ความรู้(Rol l Up) ใน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ประจ าปี 2563 

18,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
18,000.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
18,000.- 

เกณฑร์าคา 62/63 8 ก.ย. 63 
15 ก.ย. 63 

4 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองการศึกษา 74,906.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
74,906.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
74,906.- 

เกณฑร์าคา 74/63 8 ก.ย. 63 
15 ก.ย. 63 

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา 74,895.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที. แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)        74,895.- 

(หจก.เอส ที. แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)        74,895.- 

เกณฑร์าคา 75/63 8 ก.ย. 63 
15 ก.ย. 63 

6 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอ้ีโครงการ
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา
ประจ าปี 2563 (กิจกรรมอาซรูอสมัพันธ์) 

24,450.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาองุ มะลี) 
24,450.- 

(นายมาองุ มะลี) 
24,450.- 

เกณฑร์าคา 63/63 14 ก.ย. 63 
17 ก.ย. 63 

7 จัดจ้างเหมาเช่าเวท่ีพร้อมตกแต่งและเครื่อง
เสียงโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ
ศาสนาประจ าปี 2563 (กิจกรรมอาซูรอ
สัมพันธ์) 

18,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเอ็มซาวด์) 
18,000.- 

(ร้านเอ็มซาวด์) 
18,000.- 

เกณฑร์าคา 64/63 14 ก.ย. 63 
17 ก.ย. 63 

8 โครงการต่อเติม อาคาร เอนกประสงค์ 
(โครงสรา้งเหล็กรูปพรรณ ทรงโค้ง พร้อมมุง
หลังคา meater sheet) พร้อมเวที คสล. หมู
ที่ 6 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

1,091,000.-  คัดเลือก (หจก.ศรีเมือง ซัพพลาย) (หจก.ศรีเมือง ซัพพลาย) เกณฑร์าคา 10/63 16 ก.ย. 63 

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

11,050.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
11,050.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
11,050.- 

เกณฑร์าคา 65/63 22 ก.ย. 63 
29 ก.ย. 63 

10 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง 800.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
800.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
800.- 

เกณฑร์าคา 66/63 22 ก.ย. 63 
29 ก.ย. 63 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2563                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างห้องน้ าช่ัวคราว 
ณ ศูนย์เยาวชน หมู่ที่ 6 ต าบลปะแต 

16,911.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร สาขา1)   16,911.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร สาขา1)   16,911.- 

เกณฑร์าคา 76/63 23 ก.ย. 63 
30 ก.ย. 3 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบูเกะกาโตะ๊ บ้านกาโต๊ะ หมู่ที ่7 ต าบล
ปะแต 

9,470,000.-  คัดเลือก (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
9,470,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
9,470,000.- 

เกณฑร์าคา 11/63 23 ก.ย. 63 

13 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล  หมู่ที่ 6 
ต าบลปะแต 

2,895,000.-  คัดเลือก (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,895,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,895,000.- 

เกณฑร์าคา 12/63 23 ก.ย. 63 

14 จัดจ้างซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านปะแต
หมู่ที ่6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

83,100.-  เฉพาะเจาะจง (นายสุกรี  น)ุ 
83,100.- 

(นายสุกรี  นุ) 
83,100.- 

เกณฑร์าคา 67/63 28 ก.ย. 63 
13 ต.ค. 63 

15 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมหลังคา 
หมู่ที่ 6 ต าบลปะแต 

5,850,000.-  คัดเลือก (บ.ท ามงคล สปร์ต แอนด์ 
คอนสตัรคช่ัน)    5,850,000.- 

(บ.ท ามงคล สปร์ต แอนด์ 
คอนสตัรคช่ัน)    5,850,000.- 

เกณฑร์าคา 13/63 29 ก.ย. 63 

16 โครงการจดัซื้ออะไหลโ่คมไฟส่องสว่าง ถนน
แบบ LED ขนาด 30 วัตต์ และกิ่งโคม ขนาด 
2 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 20 ชุด 

130,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
130,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
130,000.- 

เกณฑร์าคา 10/63 30 ก.ย. 63 

 


