
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
2561  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 45,000.-   บาท 
2 จัดซื้อวัสดปุระปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ปะแต 5,585.40  บาท 
3 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับห้องเรยีน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศพด.

ต าบลปะแต 
30,000.-  บาท 

4 จัดซื้อล้อยางรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 52,800.- บาท 
5 จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลต าบลปะแต 80,000.-  บาท 
6 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์เครื่องเสยีงและเวทีพร้อมตกแต่งโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา 

ประจ าปี ๒๕๖๒ (กิจกรรมเมาลิดกลางต าบลปะแต) 
50,500.-  บาท 

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 6,780.-  บาท 
8 จ้างจ้างเติมเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมี ABC 7,000.-  บาท 
9 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์(อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)) และ ป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์ 

(กิจกรรม ๑ อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม) 
800.-  บาท 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 ยะลา 14,167.87  บาท 
11 จัดซื้อวัสดดุับเพลิง 13,500.-  บาท 
12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 8,550.-  บาท 
13 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 5,958.83  บาท 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   มกราคม   2562 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 45,000.- 45,000.- เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์
กรุ๊ปส์)  45,000.- 

(หจก.เอส ที แอล อินเตอร์
กรุ๊ปส์)  45,000.- 

เกณฑร์าคา 
12/62 3 ธ.ค. 61 

6 ธ.ค. 61 
2 
 

จัดซื้อวัสดปุระปาเพื่อซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ปะแต 

5,585.40 5,585.40 เฉพาะเจาะจง (ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
5,585.40 

(ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
5,585.40 

เกณฑร์าคา 13/62 4 ธ.ค. 62 
13 ธ.ค. 61 

3 
 

จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับห้องเรยีน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศพด.ต าบลปะแต 

30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง (บริษัท เทพพรหม จ ากัด) 
30,000.- 

 

(บริษัท เทพพรหม จ ากัด) 
30,000.- 

 

เกณฑร์าคา 03/62 7 ธ.ค. 61 
 

4 
 

จัดซื้อล้อยางรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

52,800.- 52,800.- เฉพาะเจาะจง (หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง) 
52,800.- 

(หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง) 
52,800.- 

เกณฑร์าคา 14/62 11 ธ.ค. 61 
18 ธ.ค. 61 

5 
 

จัดจ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เทศบาลต าบลปะแต 

80,000.- 80,000.- เฉพาะเจาะจง (นางแวเย๊าะ  กาเดาะ) 
80,000.- 

(นางแวเย๊าะ  กาเดาะ) 
80,000.- 

เกณฑร์าคา 52/62 19 ธ.ค. 61 
28 ธ.ค. 61 

6 
 

จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์เครื่องเสยีงและเวที
พร้อมตกแต่งโครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
(กิจกรรมเมาลดิกลางต าบลปะแต) 

50,500.- 50,500.- เฉพาะเจาะจง (นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ) 
50,500.- 

(นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ) 
50,500.- 

เกณฑร์าคา 53/62 20 ธ.ค. 61 
27 ธ.ค. 61 

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

6,780.- 6,780.- เฉพาะเจาะจง (หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง) 
6,780.- 

(หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง) 
6,780.- 

เกณฑร์าคา 54/62 24 ธ.ค. 61 
28 ธ.ค. 61 

8 จ้างจ้างเติมเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมี ABC 7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง (ร้านเจ.ทราฟฟิคแอนด์
เซอร์วิส) 
7,000.- 

(ร้านเจ.ทราฟฟิคแอนด์
เซอร์วิส) 
7,000.- 

เกณฑร์าคา 55/62 25 ธ.ค. 61 
28 ธ.ค. 61 

9 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์
(อาสาสมคัรท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)) และ 
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กิจกรรม ๑ อปท. 
1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม) 

800.- 800.- เฉพาะเจาะจง (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
800.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
800.- 

เกณฑร์าคา 56/62 25 ธ.ค. 61 
3 ม.ค. 62 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 
ยะลา 

14,167.87 14,167.87 เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์) 
14,167.87 

(หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์) 
14,167.87 

เกณฑร์าคา 57/62 25 ธ.ค. 61 
25 ธ.ค. 62 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม  2561                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  มกราคม พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จัดซื้อวัสดดุับเพลิง 13,500.- 13,500.- เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์
กรุ๊ปส์)  13,500.- 

(หจก.เอส ที แอล อินเตอร์
กรุ๊ปส์)  13,500.- 

เกณฑร์าคา 15/62 25 ธ.ค. 61 
28 ธ.ค. 61 

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

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
8,550.- 

เกณฑร์าคา 16/62 28 ธ.ค. 61 
7 ม.ค. 62 

13 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

5,958.83 5,958.83 เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง 
จ ากัด) 

5,958.83 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง 
จ ากัด) 

5,958.83 

เกณฑร์าคา 58/62 28 ธ.ค. 61 
7 ม.ค. 62 

         

         

         

         

         

         

         

 


