
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน
2561  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 ยะลา 5,200.-  บาท 
2 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3116 ยะลา 4,500.- บาท 
3 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  กองคลัง 8,335.- บาท 
4 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 272,000.-  บาท 
5 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  ส านักปลัด 72,950.-  บาท 
6 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  กองคลัง 27,450.-  บาท 
7 จัดซื้ออุปกรณ์โครงการส่งเสรมิความสะอาด ประจ าปี 2561 117,000.-  บาท 
8 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์  กองคลัง 7,900.-  บาท 
9 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  กองการศึกษา 9,700.-  บาท 
10 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์  ส านกัปลัด 20,300.-  บาท 
11 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองคลัง 22,415.-  บาท 
12 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  กองช่าง 2,850.-  บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม   2561 
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               (นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 
ยะลา 

5,200.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.ค็อกพิทการยาง) 
5,200.-   

(หจก.ค็อกพิทการยาง) 
5,200.-   

เกณฑร์าคา 104/61 4 มิ.ย. 61  
11 มิ.ย. 61 

2 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3116 
ยะลา 

4,500.-   เฉพาะเจาะจง (ร้าน เซอร์วิส) 
4,500.- 

(ร้านเซอร์วสิ) 
4,500.- 

เกณฑร์าคา 105/61 4 มิ.ย. 61  
11 มิ.ย. 61 

3 
 

จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์    
กองคลัง 

8,335.-   เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
8,335.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
8,335.- 

เกณฑร์าคา 106/61 25 มิ.ย. 61  
2 ก.ค. 61 

4 
 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา 272,000.-    เฉพาะเจาะจง (ร้าน สกลเซ็นเตอร์) 
272,000.-   

(ร้าน สกลเซ็นเตอร์) 
272,000.-   

เกณฑร์าคา 55/61 25 มิ.ย. 61  
2 ก.ค. 61 

5 
 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  ส านักปลัด 72,950.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
72,950.-   

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
72,950.-   

เกณฑร์าคา 56/61 25 มิ.ย. 61  
2 ก.ค. 61 

6 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  กองคลัง 27,450.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
27,450.-   

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
27,450.-   

เกณฑร์าคา 57/61 25 มิ.ย. 61 
2 ก.ค. 61 

7 จัดซื้ออุปกรณ์โครงการส่งเสรมิความสะอาด 
ประจ าปี 2561 

117,000.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส.ที.แอล อินเตอร์ กรุ๊ป) 
117,000.-   

(หจก.เอส.ที.แอล อินเตอร์ กรุ๊ป) 
117,000.-   

เกณฑร์าคา 58/61 25 มิ.ย. 61 
2 ก.ค. 61 

8 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์  กองคลัง 7,900.-    เฉพาะเจาะจง (ร้าน คารีนาคอมพิวเตอร์) 
7,900.-   

(ร้าน คารีนาคอมพิวเตอร์) 
7,900.-   

เกณฑร์าคา 59/61 25 มิ.ย. 61 
2 ก.ค. 61 

9 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  กองการศึกษา 9,700.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
9,700.-   

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
9,700.-   

เกณฑร์าคา 60/61 25 มิ.ย. 61  
2 ก.ค. 61 

10 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์  ส านกัปลัด 20,300.-    เฉพาะเจาะจง (ร้าน คารีนาคอมพิวเตอร์) 
20,300.-   

(ร้าน คารีนาคอมพิวเตอร์) 
20,300.-   

เกณฑร์าคา 61/61 25 มิ.ย. 61  
2 ก.ค. 61 

11 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองคลัง 22,415.-    เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
22,415.-   

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
22,415.-   

เกณฑร์าคา 62/61 25 มิ.ย. 61  
2 ก.ค. 61 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  กองช่าง 2,850.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
2,850.-   

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
2,850.-   

เกณฑร์าคา 63/61 25 มิ.ย. 61 
2 ก.ค. 61 



 


