
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
2561  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 1,930.- บาท 
2 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 18,800.- บาท 
3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  กองคลัง 1,314.- บาท 
4 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 27,341.- บาท 
5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านกัปลัด 8,631.- บาท 
6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู เอช ที ภาคเรียนท่ี 2/2561 ประจ าปีงบประมาณ  2562  

ให้แกโ่รงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  7  โรง พร้อมช่วงปิดเทอม 
1,310,397.40 บาท 

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปะแต จ านวน 5 ศูนย์ 183,597.96 บาท 
8 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง 1676 ยะลา 20,756.40 บาท 
9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 3,960.- บาท 
10 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 20,209.- บาท 
11 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด  8,550.- บาท 
12 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย 1,506.- บาท 
13 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (เก้าอ้ีพลาสติก) 32,000.- บาท 
14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์(แหล่งท่องเที่ยว) 4,200.- บาท 
15 จัดจ้างท าป้ายอะคลิิคพร้อมกรอบอลูมิเนียมและป้ายแสตนเลส (ตดิหน้าห้อง) 5,692.- บาท 
16 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตดัหญ้าและเครื่องเลื่อยยนต์ของเทศบาลต าบลปะแต 650.- บาท 
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนครตีเสริมเหล็ก สายบ้านลือเน็ง – บ้านโต๊ะตือมัน หมู่ที่ 2 ต าบลปะแต 9,474,000.- บาท 
18 จัดจ้างถอดย้ายเครื่องปรับอากาศ 4,922.- บาท 
19 จัดจ้างท าป้ายอะคลิิคพร้อมกรอบอลูมิเนียม (ติดหน้าศพด.) 7,000.- บาท 
20 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภณัฑ์ 417-60-0005 ส านักปลัด 8,500.-บาท 
21 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา 55,720.- บาท 
22 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักงาน 88,451.- บาท 
23 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผช.ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกาโต๊ะ (นางสาวซัลบียะฮ์  ดือราแม) 7,000.- บาท 

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   ธันวาคม   2561 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 1,930.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
1,930.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
1,930.- 

เกณฑร์าคา 
01/62 1 พ.ย. 61 

8 พ.ย. 61 
2 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 18,800.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
18,800.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
18,800.- 

เกณฑร์าคา 02/62 1 พ.ย. 61 
8 พ.ย. 61 

3 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  กองคลัง 1,314.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
1,314.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
1,314.- 

เกณฑร์าคา 03/62 1 พ.ย. 61 
8 พ.ย. 61 

4 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 27,341.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
27,341.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
27,341.- 

เกณฑร์าคา 04/62 1 พ.ย. 61 
8 พ.ย. 61 

5 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านกัปลัด 8,631.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
8,631.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
8,631.- 

เกณฑร์าคา 05/62 1 พ.ย. 61 
8 พ.ย. 61 

6 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู 
เอช ที ภาคเรียนท่ี 2/2561 ประจ าปี
งบประมาณ  2562  ให้แกโ่รงเรยีนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน  7  โรง พร้อมช่วงปิดเทอม 

1,310,397.40  เฉพาะเจาะจง (อ.ส.ค.) 
1,310,397.40 

(อ.ส.ค.) 
1,310,397.40 

เกณฑร์าคา 01/62 1 พ.ย. 61 
 

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลปะแต จ านวน 5 ศูนย ์

183,597.96  เฉพาะเจาะจง (อ.ส.ค.) 
183,597.96 

(อ.ส.ค.) 
183,597.96 

เกณฑร์าคา 02/62 1 พ.ย. 61 
 

8 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง 1676 
ยะลา 

20,756.40  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
20,756.40 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
20,756.40 

เกณฑร์าคา 43/62 6 พ.ย. 61 
13 พ.ย. 61 

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

3,960.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.คอ๊กพิท เจริญการยาง) 
3,960.- 

(หจก.ค๊อกพิท เจริญการยาง) 
3,960.- 

เกณฑร์าคา 44/62 12 พ.ย. 61 
19 พ.ย. 61 

10 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 20,209.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
20,209.- 

ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
20,209.- 

เกณฑร์าคา 06/62 12 พ.ย. 61 
19 พ.ย. 61 

11 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด  8,550.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
8,550.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
8,550.- 

เกณฑร์าคา 07/62 12 พ.ย. 61 
19 พ.ย. 61 

 



-2- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2561                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย 1,506.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
1,506.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
1,506.- 

เกณฑร์าคา 08/62 12 พ.ย. 61 
19 พ.ย. 61 

13 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (เก้าอ้ีพลาสติก) 32,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเคเอชเอ็ม) 
32,000.- 

(ร้านเคเอชเอ็ม) 
32,000.- 

เกณฑร์าคา 09/62 14 พ.ย. 61 
21 พ.ย. 61 

14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์(แหล่ง
ท่องเที่ยว) 

4,200.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านคารล์ิส โฆษณา) 
4,200.- 

(ร้านคารล์ิส โฆษณา) 
4,200.- 

เกณฑร์าคา 45/62 14 พ.ย. 61 
21 พ.ย. 61 

15 จัดจ้างท าป้ายอะคลิิคพร้อมกรอบอลูมิเนียมและ
ป้ายแสตนเลส (ติดหน้าห้อง) 

5,692.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
5,692.- 

ร้านลันกราฟิกยะลา) 
5,692.- 

เกณฑร์าคา 46/62 14 พ.ย. 61 
21 พ.ย. 61 

16 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตดัหญ้าและเครื่องเลื่อย
ยนต์ของเทศบาลต าบลปะแต 

650.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านมิงการช่าง) 
650.- 

(ร้านมิงการช่าง) 
650.- 

เกณฑร์าคา 47/62 14 พ.ย. 61 
21 พ.ย. 61 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนครตีเสริมเหล็ก สาย
บ้านลือเน็ง – บ้านโต๊ะตือมัน หมูท่ี่ 2 ต าบล
ปะแต 

9,474,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
9,474,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
9,474,000.- 

เกณฑร์าคา 01/62 16 พ.ย. 61 
 

18 จัดจ้างถอดย้ายเครื่องปรับอากาศ 4,922.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.สรรกรรณ เอ็มที เทรดดิ้ง) 
4,922.- 

(หจก.สรรกรรณ เอ็มที เทรดดิ้ง) 
4,922.- 

เกณฑร์าคา 48/62 26 พ.ย. 61 
3 ธ.ค. 61 

19 จัดจ้างท าป้ายอะคลิิคพร้อมกรอบอลูมิเนียม (ติด
หน้าศพด.) 

7,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านโลตัสสติ๊กเกอร์) 
7,000.- 

(ร้านโลตัสสติ๊กเกอร์) 
7,000.- 

เกณฑร์าคา 49/62 26 พ.ย. 61 
3 ธ.ค. 61 

20 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภณัฑ์ 
417-60-0005 ส านักปลัด 

8,500.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
8,500.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
8,500.- 

เกณฑร์าคา 50/62 26 พ.ย. 61 
3 ธ.ค. 61 

21 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา 55,720.- 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลาหยู่ง่วนล้ง จ ากัด 
55,720.- 

บริษัท ยะลาหยู่ง่วนล้ง จ ากัด 
55,720.- 

เกณฑร์าคา 10/62 26 พ.ย. 61 
3 ธ.ค. 61 

22 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักงาน 88,451.- 
 

เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
88,451.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
88,451.- 

เกณฑร์าคา 11/62 26 พ.ย. 61 
3 ธ.ค. 61 

23 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผช.ผู้ดูแลเด็ก 
ศพด. บ้านกาโตะ๊ (นางสาวซัลบยีะฮ์  ดือราแม) 

7,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง (นางสาวซัลบียะฮ์  ดือราแม) 
7,000.- 

(นางสาวซัลบียะฮ์  ดือราแม) 
7,000.- 

เกณฑร์าคา 51/62 30พ.ย. 61 
31 ธ.ค. 61 



 


