
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม
2562  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงเครา่ไม้และป้ายไม้กระดานอดัพร้อมโครงเคร่าไม ้ 75,000.- บาท 
2 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 ยะลา 2,367.91.- บาท 
3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกูดง จาเราะรามา บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ต าบลปะแต  อ าเภอยะหา 

จังหวัดยะลา 
2,207,500.- บาท 

4 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน กองคลัง 120,000.- บาท 
5 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ส านักปลดั 120,000.- บาท 
6 จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจ าปี 2562 (กีฬาสานสมัพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลปะแต) 
18,300.- บาท 

7 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 13,416.- บาท 
8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 6,925.- บาท 
9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหอ้งน้ า ณ จุดชมวิวทะเลหมอกบ้านลาบู หมู่ท่ี 8 ต าบลปะแต) 1,690.- บาท 
10 จัดซื้อวัสดปุระปาเพื่อซ่อมแซมประปาของส านักงานเทศบาลต าบลปะแต 8,155.- บาท 
11 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 1,600.- บาท 
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลดั 9,530.- บาท 
13 ซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลดั 34,814.- บาท 
14 ซื้อเสื้อกีฬา,ถ้วยรางวัล,อุปกรณ์กฬีาและชุดปฐมพยาบาลโครงการจดักิจกรรมแข่งขันกีฬา 

ประจ าปี 2562 (กิจกรรมเทศบาลต าบลปะแตคัพ ต้านภัยยาเสพตดิ ครั้งท่ี 2) 
110,900.- บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   เมษายน  2562 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงเครา่ไม้และ
ป้ายไม้กระดานอัดพร้อมโครงเคร่าไม ้

75,000.-                                                                                               เฉพาะเจาะจง (ร้านเขียวอารต์) 
75,000.- 

(ร้านเขียวอารต์) 
75,000.- 

เกณฑร์าคา 105/62 1 มี.ค. 62 
8 มี.ค. 62 

2 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 
ยะลา 

2,367.91.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส. มอเตอร์) 
2,367.91.- 

หจก.เอ.เอ.เอส. มอเตอร์) 
2,367.91.- 

เกณฑร์าคา 106/62 13 มี.ค. 62 
14 มี.ค. 62 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกูดง  
จาเราะรามา บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ต าบลปะแต  
อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 

2,207,500.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,207,500.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,207,500.- 

เกณฑร์าคา 04/62 13 มี.ค. 62 

4 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน กองคลัง 120,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
120,000.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
120,000.- 

เกณฑร์าคา 29/62 14 มี.ค. 62 
21 มี.ค. 62 

5 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ส านักปลดั 120,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
120,000.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
120,000.- 

เกณฑร์าคา 30/62 18 มี.ค. 62 
25 มี.ค. 62 

6 จัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
ประจ าปี 2562 (กีฬาสานสมัพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปะแต) 

18,300.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
18,300.- 

(ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
18,300.- 

เกณฑร์าคา 31/62 18 มี.ค. 62 
25 มี.ค. 62 

7 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 13,416.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
13,416.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
13,416.- 

เกณฑร์าคา 32/62 18 มี.ค. 62 
25 มี.ค. 62 

8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 6,925.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
6,925.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
6,925.- 

เกณฑร์าคา 33/62 27 มี.ค. 62 
3 เม.ย. 62 

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหอ้งน้ า ณ จุด
ชมวิวทะเลหมอกบ้านลาบู หมู่ท่ี 8 ต าบล
ปะแต) 

1,690.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร) 

1,690.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร) 

1,690.- 

เกณฑร์าคา 34/62 27 มี.ค. 62 
3 เม.ย. 62 

10 จัดซื้อวัสดปุระปาเพื่อซ่อมแซมประปาของ
ส านักงานเทศบาลต าบลปะแต 

8,155.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร) 

8,155.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร) 

8,155.- 

เกณฑร์าคา 35/62 27 มี.ค. 62 
3 เม.ย. 62 

 



-2- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2562                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

1,600.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านนูรีฮันยางยนต์) 
1,600.- 

(ร้านนูรีฮันยางยนต์) 
1,600.- 

เกณฑร์าคา 107/62 27 มี.ค. 62 
3 เม.ย. 62 

12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลดั 9,530.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
9,530.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
9,530.- 

เกณฑร์าคา 36/62 28 มี.ค. 62 
4 เม.ย. 62 

13 ซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลดั 34,814.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
34,814.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
34,814.- 

เกณฑร์าคา 37/62 28 มี.ค. 62 
4 เม.ย. 62 

14 ซื้อเสื้อกีฬา,ถ้วยรางวัล,อุปกรณ์กฬีาและชุด
ปฐมพยาบาลโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
ประจ าปี 2562 (กิจกรรมเทศบาลต าบล
ปะแตคัพ ต้านภัยยาเสพตดิ ครั้งท่ี 2) 

110,900.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
110,900.- 

(ร้านทีเคเอส สปอร์ต) 
110,900.- 

เกณฑร์าคา 38/62 28 มี.ค. 62 
3 เม.ย. 62 

 


