
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
2562  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 8,305.- บาท 
2 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ส านักปลัด 30,000.- บาท 
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการเสรมิสร้างศักยภาพเจ้าหน้าท่ี 15,000.- บาท 
4 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองคลัง 37,900.- บาท 
5 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 1,000.- บาท 
6 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณโ์ครงการส่งเสรมิการรักการอ่าน 49,990.- บาท 
7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 ยะลา 5,449.51 บาท 
8 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 15,370.- บาท 
9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4898  ยะลา 49,915.50 บาท 
10 จัดจ้างเช่าเหมารถบสั (รถรับจ้างไม่ประจ าทาง) โครงการส่งเสรมิประสบการณ์พัฒนาความรู้ เปดิโลกทัศน์ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
32,000.- บาท 

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 ยะลา 70,850.- บาท 
12 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ต.ปะแต 5,074,400.- บาท 
   
   
   
   

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   มีนาคม  2562 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  2562                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 8,305.-                                                                                               เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
8,305.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
8,305.- 

เกณฑร์าคา 24/62 1 ก.พ. 62 
8 ก.พ. 62 

2 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ส านักปลัด 30,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
30,000.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
30,000.- 

เกณฑร์าคา 25/62 1 ก.พ. 62 
8 ก.พ. 62 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการ
เสรมิสร้างศักยภาพเจ้าหน้าท่ี 

15,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเอสเอสซัพพลาย) 
15,000.- 

(ร้านเอสเอสซัพพลาย) 
15,000.- 

เกณฑร์าคา 26/62 4 ก.พ. 62 
8 ก.พ. 62 

4 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองคลัง 37,900.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
37,900.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
37,900.- 

เกณฑร์าคา 27/62 8 ก.พ. 62 
12 ก.พ. 62 

5 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 1,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,000.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,000.- 

เกณฑร์าคา 99/62 11 ก.พ. 62 
18 ก.พ. 62 

6 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณโ์ครงการส่งเสรมิการรัก
การอ่าน 

49,990.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
49,990.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
49,990.- 

เกณฑร์าคา 28/62 12 ก.พ. 62 
20 ก.พ. 62 

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 
ยะลา 

5,449.51  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
5,449.51 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
5,449.51 

เกณฑร์าคา 100/62 12 ก.พ. 62 
18 ก.พ. 62 

8 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 
ยะลา 

15,370.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ค๊อกพิท เจริญการยาง) 
15,370.- 

(หจก.ค๊อกพิท เจริญการยาง) 
15,370.- 

เกณฑร์าคา 101/62 20 ก.พ. 62 
27 ก.พ. 62 

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4898  
ยะลา 

49,915.50  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาเอส.พี.แทรคเตอร์) 
49,915.50 

(หจก.ยะลาเอส.พี.แทรคเตอร์) 
49,915.50 

เกณฑร์าคา 102/62 20 ก.พ. 62 
27 ก.พ. 62 

10 จัดจ้างเช่าเหมารถบสั (รถรับจ้างไม่ประจ า
ทาง) โครงการส่งเสริมประสบการณ์พัฒนา
ความรู้ เปดิโลกทัศน์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

32,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.โมเดริ์นการท่องเที่ยว2010จ ากัด) 
32,000.- 

(บ.โมเดริ์นการท่องเที่ยว2010จ ากัด) 
32,000.- 

เกณฑร์าคา 103/62 21 ก.พ. 62 
28 ก.พ. 62 

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 
ยะลา 

70,850.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ค๊อกพิท เจริญการยาง) 
70,850.- 

(หจก.ค๊อกพิท เจริญการยาง) 
70,850.- 

เกณฑร์าคา 104/62 21 ก.พ. 62 
28 ก.พ. 62 

12 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบผิว
ดินขนาดใหญม่าก บ้านบายอ หมูท่ี่ 1 ต.ปะแต 

5,074,400.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
5,074,400.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
5,074,400.- 

เกณฑร์าคา 02/62 22 ก.พ. 62 
 



 


