
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
2561  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างโครงการก่อสร้างป้าย (ป้ายเตือนระวังถนนลื่น) เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จ านวน 2 ชุด 18,600.-  บาท 
2 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ทรงพระเจริญ)   2,350.- บาท 
3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านักปลัด     19,950.- บาท 
4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจ าปี งบประมาณ 2561 กองช่าง 6,115.05.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองคลัง 30,601.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 54,170.-  บาท 
7 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข ประจ าปี 2561 16,500.-  บาท 
8 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 30,000.-  บาท 
9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2561 53,648.-  บาท 
10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน  80-6320  ยะลา 5,110.32.-  บาท 
11 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 ยะลา 3,411.16.-  บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม   2561 
 
 

                   (ลงชื่อ)            
       (นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
              นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างโครงการก่อสร้างป้าย (ป้ายเตือนระวัง
ถนนลื่น) เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จ านวน 2 ชุด 

18,600.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านโลตัสสติกเกอร์) 
18,600.-    

(ร้านโลตัสสติกเกอร์) 
18,600.-     

เกณฑร์าคา 107/61 2 ก.ค. 61  
9 ก.ค.61 

2 
 

จั ด จ้ า ง ท า ป้ า ย ไ ว นิ ล ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์        
(ทรงพระเจริญ) 

2,350.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเจียงอารต์) 
2,350.- 

(ร้านเจียงอารต์) 
2,350.- 

เกณฑร์าคา 108/61 5 ก.ค. 61  
12 ก.ค.61 

3 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านกัปลัด 19,950.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
19,950.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
19,950.- 

เกณฑร์าคา 64/61 5 ก.ค. 61  
12 ก.ค.61 

4 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2561  
กองช่าง 

6,115.05.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านยะลา เทรดดิ่ง) 
6,115.05.-    

(ร้านยะลา เทรดดิ่ง) 
6,115.05.-     

เกณฑร์าคา 65/61 5 ก.ค. 61  
12 ก.ค.61 

5 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กองคลัง 30,601.-    เฉพาะเจาะจง  (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
30,601.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
30,601.-  

เกณฑร์าคา 66/61 13 ก.ค. 61  
20 ก.ค.61 

6 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด 54,170.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
54,170.-    

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
54,170.-     

เกณฑร์าคา 67/61 17 ก.ค. 61 
20 ก.ค.61 

7 จั ด ซื้ อ วั ค ซี น ป้ อ ง กั น โ ร ค พิ ษ สุ นั ข บ้ า      
พร้ อมอุปกรณ์  โคร งการส่ ง เ ส ริ มด้ าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2561 

16,500.-    เฉพาะเจาะจง (ร้าน ส.รักษ์สัตว์) 
16,500.-    

(ร้าน ส.รักษ์สัตว์) 
16,500.-     

เกณฑร์าคา 68/61 18 ก.ค. 61 
31 ก.ค.61 

8 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ 

30,000.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
30,000.-    

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
30,000.-     

เกณฑร์าคา 69/61 20 ก.ค. 61 
1 ส.ค.61 

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2561 53,648.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านโกไข่การไฟฟ้า) 
53,648.-    

 (ร้านโกไข่การไฟฟ้า) 
53,648.-    

เกณฑร์าคา 70/61 20 ก.ค. 61  
31 ก.ค.61 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน  80-6320  
ยะลา 

5,110.32.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานีเจริญเทริดดิ้ง จ ากัด) 
 5,110.32.- 

(บ.ปัตตานีเจริญเทริดดิ้ง จ ากัด) 
 5,110.32.-  

เกณฑร์าคา 109/61 23 ก.ค. 61  
31 ก.ค.61 

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 
ยะลา 

3,411.16.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์)  
3,411.16.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์)  
3,411.16.-  

เกณฑร์าคา 110/61 23 ก.ค. 61  
24 ก.ค.61 

 


