
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 ยะลา 13,712.05 บาท 
2 
 

จัดจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมตกแต่งเวทีและเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟโครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา ประจ าปี 2564 (กิจกรรมเมาลิดต าบลปะแต) 

20,000.- บาท 

3 
 

จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอ้ีโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ประจ าปี 
2564 (กิจกรรมเมาลิดต าบลปะแต) 

18,500.- บาท 

4 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า ประจ าปี 2564 กองช่าง 3,317.- บาท 
5 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80- 6320 ยะลา 9,369.99 บาท 
6 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 6320 ยะลา 13,397.58 บาท 
7 จัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน  

ศพด.บ้านกาโต๊ะ) เทอม2/63 ปีการศึกษา 2564 
64,800.- บาท 

8 จัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน  
ศพด.บ้านตะโล๊ะเว) เทอม2/63 ปีการศึกษา 2564 

64,800.- บาท 

9 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(งานป้องกันฯ) 4,500*4 บาท 
10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ต าบลปะแต นมพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) จ านวน 5 ศูนย์  

ภาคเรียนที่ 2/2563 
129,336.48 บาท 

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7 โรง สังกัด สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2/2563  
ภาคเรียนที่ 2/2563 

1,134,972.66 บาท 

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   ธันวาคม   2563 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 
ยะลา 

13,712.05  เฉพาะเจาะจง (บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร์) 
13,712.05 

(บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร์) 
13,712.05 

เกณฑ์ราคา 04/64 2 พ.ย. 63 
3 พ.ย. 63 

2 
 

จัดจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมตกแต่งเวทีและเครื่อง
เสียงพร้อมระบบไฟโครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา ประจ าปี 2564 (กิจกรรม
เมาลิดต าบลปะแต) 

20,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเอ็มซาวด์) 
20,000.- 

(ร้านเอ็มซาวด์) 
20,000.- 

เกณฑ์ราคา 05/64 11 พ.ย. 63 
18 พ.ย. 63 

3 
 

จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ประจ าปี 2564 
(กิจกรรมเมาลิดต าบลปะแต) 

18,500.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง  มะลี) 
18,500.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
18,500.- 

เกณฑ์ราคา 06/64 11 พ.ย. 63 
18 พ.ย. 63 

4 
 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า ประจ าปี 2564 
กองช่าง 

3,317.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
3,317.- 

(ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
3,317.- 

เกณฑ์ราคา 07/64 12 พ.ย. 63 
23 พ.ย. 63 

5 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80- 6320 
ยะลา 

9,369.99  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด)       
9,369.99 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด)       
9,369.99 

เกณฑ์ราคา 08/64 12 พ.ย. 63 
27 พ.ย. 63 

6 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 6320 
ยะลา 

13,397.58  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด)      
13,397.58 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด)      
13,397.58 

เกณฑ์ราคา 09/64 12 พ.ย. 63 
27 พ.ย. 63 

7 จัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านกา
โต๊ะ) เทอม2/63 ปีการศึกษา 2564 

64,800.-  เฉพาะเจาะจง (นางสาวนุรีซัน  สาเหาะ) 
64,800.- 

(นางสาวนุรีซัน  สาเหาะ) 
64,800.- 

เกณฑ์ราคา 10/64 12 พ.ย. 63 
14 พ.ค. 64 

8 จัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้าน
ตะโล๊ะเว) เทอม2/63 ปีการศึกษา 2564 

64,800.-  เฉพาะเจาะจง (นางเสาเด๊าะ ตาเยะ) 
64,800.- 

(นางเสาเด๊าะ ตาเยะ) 
64,800.- 

เกณฑ์ราคา 11/64 12 พ.ย. 63 
14 พ.ค. 64 

9 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ(งานป้องกันฯ) 

4,500*4  เฉพาะเจาะจง (นายดาราวี  กะเต๊ะ) 
4,500*4 

(นายดาราวี  กะเต๊ะ) 
4,500*4 

เกณฑ์ราคา 47/64 30 พ.ย. 63 
31 มี.ค. 64 

10 
 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศพด.ต าบลปะแต นม
พาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) จ านวน 5 ศูนย์ ภาคเรียน
ท่ี 2/2563 

129,336.48  เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
จ ากัด)       129,336.48 

(สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
จ ากัด)       129,336.48 

เกณฑ์ราคา 01/64 30 พ.ย. 63 
14 พ.ค. 64 

11 
 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7 โรง สังกัด 
สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2/2563 ภาคเรียนท่ี 
2/2563 

1,134,972.66  เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
จ ากัด)       1,134,972.66 

(สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
จ ากัด)       1,134,972.66 

เกณฑ์ราคา 02/64 30 พ.ย. 63 
14 พ.ค. 64 



 


