
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
2561  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์  ส านักปลัด 4,280.-  บาท 
2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 80,018.-  บาท 
3 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 5,700.-  บาท 
4 จัดซื้อแบตเตอร์รีร่ถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 2,800.-  บาท 
5 จัดจ้างท าหนังสือสาระเรียนรู้ สรา้งส านึกรักบ้านเกดิ ( Patae city school ) 88,500.-  บาท 
6 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงขนาดเล็กโครงการส่งเสรมิงานด้านสาธารณสุข ประจ าปี 2561 3,000.-  บาท 
7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 ยะลา 4,124.85.-  บาท 
8 จัดซื้อเครื่องก าเนดิไฟฟ้า 149,700.-  บาท 
9 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองช่าง 58,520.-  บาท 
10 จัดซื้อพัดลม ติดพนัง 15,800.-  บาท 
11 จัดจ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ (กิจกรรมปรับปรุงบ้านพักอาศัยจัดห้อง เฉพาะเพื่อ

ป้องกันการติดเชื้อและโรคติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561) 
20,000.- บาท 

12 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์เกา้อี้และเครือ่งเสียงโครงการสุขภาพดี ลดเสีย่ง ลดโรค ต าบลปะแต ประจ าปี 2561 26,800.-  บาท 
13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 21,250.-  บาท 
14 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 8,015.-  บาท 
15 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 ยะลา 4,550.- บาท 
16 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 4,040.- บาท 
17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 4,5,และหมู่ที่ 7 ต าบลปะแต 29,320.40.- บาท 
18 โครงการก่อสร้างป้าย (ติดตั้งป้ายช่ือซอย ภายในเขตเทศบาลต าบลปะแต จ านวน 14 ชุด) 148,000.- บาท 
19 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0095 ส านักปลัด (ปภ.) 1,890.- บาท 

        
                                                                    ประกาศ  ณ  วันที่    1  กันยายน   2561 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
                (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
                นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร์  ส านักปลัด 

4,280.-    เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
4,280.-   

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
4,280.-   

เกณฑร์าคา 111/61 8 ส.ค. 61 
16 ส.ค. 61 

2 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 80,018.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซนเตอร์) 
80,018.-   

(ร้านสกลเซนเตอร์) 
80,018.-   

เกณฑร์าคา 71/61  8 ส.ค. 61 
16 ส.ค. 61 

3 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 5,700.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
5,700.-   

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
5,700.-   

เกณฑร์าคา 72/61 8 ส.ค. 61 
14 ส.ค. 61 

4 
 

จัดซื้อแบตเตอร์รีร่ถยนต์ทะเบียน บง-1676 
ยะลา 

2,800.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านซี เซอร์วสิ) 
2,800.-   

(ร้านซี เซอร์วสิ) 
2,800.-   

เกณฑร์าคา 73/61 8 ส.ค. 61 
16 ส.ค. 61 

5 
 

จัดจ้างท าหนังสือสาระเรียนรู้ สรา้งส านึกรัก
บ้านเกิด ( Patae city school ) 

88,500.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านมีเดยี  เฮาส์) 
88,500.-   

(ร้านมีเดยี  เฮาส์) 
88,500.-   

เกณฑร์าคา 112/61 14 ส.ค. 61 
28 ส.ค.61 

6 
 

จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงขนาดเล็กโครงการ
ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข ประจ าปี 2561 

3,000.-    เฉพาะเจาะจง  (นายมาอุง  มะลี ) 
3,000.-   

(นายมาอุง  มะลี) 
3,000.-   

เกณฑร์าคา 113/61 15 ส.ค. 61 
17 ส.ค. 61 

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 
ยะลา 

4,124.85.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส  มอเตอร์) 
4,124.85.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส  มอเตอร์) 
4,124.85.- 

เกณฑร์าคา 114/61 16 ส.ค. 61 
17 ส.ค. 61 

8 จัดซื้อเครื่องก าเนดิไฟฟ้า 149,700.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านเคเอชเอ็ม) 
149,700.-   

(ร้านเคเอชเอ็ม) 
149,700.-   

เกณฑร์าคา 74/61 23 ส.ค. 61 
28 ส.ค. 61 

9 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองช่าง 58,520.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
58,520.-   

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์) 
58,520.-   

เกณฑร์าคา 75/61 23 ส.ค. 61 
28 ส.ค. 61 

10 จัดซื้อพัดลม ติดพนัง 15,800.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
15,800.-   

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
15,800.-   

เกณฑร์าคา 76/61 23 ส.ค. 61 
29 ส.ค. 61 

11 จัดจ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยส าหรับคนพิการ (กิจกรรมปรับปรุง
บ้านพักอาศัยจัดห้อง เฉพาะเพื่อปอ้งกันการ
ติดเชื้อและโรคติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561) 

20,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
20,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป) 
20,000.- 

เกณฑร์าคา 115/61 24 ส.ค. 61 
31 ส.ค. 61 



-2- 
                                                                        สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561                                                        แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์เก้าอี้และเครื่องเสียง
โ ค ร ง ก า ร สุ ขภ า พดี  ล ด เ สี่ ย ง  ล ด โ ร ค       
ต าบลปะแต ประจ าปี 2561 

26,800.-    เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง  มะลี ) 
26,800.-   

(นายมาอุง  มะลี ) 
26,800.-   

เกณฑร์าคา 116/61 27 ส.ค. 61 
30 ส.ค. 61 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 21,250.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
21,250.-    

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
21,250.-    

เกณฑร์าคา 77/61 27 ส.ค. 61 
3 ก.ย. 61  

 
14 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 8,015.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซนเตอร์) 

8,015.-  
(ร้านสกลเซนเตอร์) 

8,015.-  
เกณฑร์าคา 78/61 27 ส.ค. 61 

3 ก.ย. 61 

15 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 
ยะลา 

4,550.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ด็อกพิทเจรญิการยาง) 
4,550.- 

(หจก.ด็อกพิทเจรญิการยาง) 
4,550.- 

เกณฑร์าคา 117/61 29 ส.ค.61 
5 ก.ย. 61 

16 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

4,040.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ด็อกพิทเจรญิการยาง) 
4,040.- 

(หจก.ด็อกพิทเจรญิการยาง) 
4,040.- 

เกณฑร์าคา 118/61 29 ส.ค.61 
5 ก.ย. 61 

17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่  4 ,5 ,และหมู่ที่7 
ต าบลปะแต 

29,320.40.-  เฉพาะเจาะจง (ร้าน เคเอเอ็ม) 
29,320.40 

(ร้าน เคเอเอ็ม) 
29,320.40 

เกณฑร์าคา 79/61 31ส.ค.61 
7 ก.ย. 61 

18 โครงการก่อสร้างป้าย (ติดตั้งป้ายช่ือซอย 
ภายในเขตเทศบาลต าบลปะแต จ านวน 14 
ชุด) 

148,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์) 

148,000.- 

(หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์) 

148,000.- 

เกณฑร์าคา 09/61 31 ส.ค. 61 

19 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส
ครุภัณฑ์ 416-58-0095 ส านักปลัด (ปภ) 

1,890.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,890.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,890.- 

 

เกณฑร์าคา 119/61 31 ส.ค.61 
7 ก.ย. 61 

 


