
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
2562  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองคลัง 4,500.-  บาท 
2 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 5,724.-  บาท 
3 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายภูเขาไฟ-จาเราะนมีอ ม.1 ต าบลปะแต  

อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 
8,016,900.-  บาท 

4 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์กองช่าง 43,060.-  บาท 
5 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ส านักปลัด (ปภ.) 300.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 9,000.-  บาท 
7 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตดัหญ้า เลขครุภณัฑ์ 442-56-0001,442-57-0002 และ442-57-0003 ของเทศบาล

ต าบลปะแต 
1,650.-  บาท 

8 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ส านักปลดั   1,900.-  บาท 
9 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านกาโต๊ะ ภาคเรยีนที่ 1  

ประจ าปี2562 
40,320.-  บาท 

10 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านตะโล๊ะเว ภาคเรยีนที่ 1  
ประจ าปี 2562 

47,460.-  บาท 

11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน กจ 6547 ยะลา 6,171.76  บาท 
12 จัดจ้างท าขบวนรถแห่ทางประเพณีวัฒนธรรมโครงการสนับสนุนส่งเสรมิงานสมโภชและงานกาชาด 

 ประจ าปี 2562 
20,000.-  บาท 

13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 132,929.16  บาท 
14 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จ านวน 7 โรง 1,153,758.12  บาท 
15 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน บฉ 3116 ยะลา 9,020.-  บาท 
16 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นทโ์ดมเครื่องเสยีงและเวทีพร้อมตกแต่งเวทีโครงการสร้างความสมัพันธ์เพื่อความ

สมานฉันท์ ประจ าปี 2562 (จัดกิจกรรมวันฮารรีายออีดิล้ฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1440) 
30,000.-  บาท 

17 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ า (อเนกประสงค์) 2,495,600.-  บาท 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   มิถุนายน  2562 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองคลัง 4,500.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
4,500.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
4,500.- 

เกณฑร์าคา 
43/62 3 พ.ค. 62 

7 พ.ค. 62 
2 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 5,724.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
5,724.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
5,724.- 

เกณฑร์าคา 44/62 3 พ.ค. 62 
7 พ.ค. 62 

3 
 

จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ ถนนสายภเูขาไฟ-จาเราะนีมอ ม.1 
ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

8,016,900.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
8,016,900.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
8,016,900.- 

เกณฑร์าคา 08/62 3 พ.ค. 62 
 

4 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์กองช่าง 43,060.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
43,060.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
43,060.- 

เกณฑร์าคา 45/62 8 พ.ค. 62 
16 พ.ค. 62 

5 
 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ส านักปลัด 
(ปภ.) 

300.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
300.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
300.- 

เกณฑร์าคา 114/62 8 พ.ค. 62 
16 พ.ค. 62 

6 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 9,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
9,000.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
9,000.- 

เกณฑร์าคา 46/62 13 พ.ค. 62 
21 พ.ค. 62 

7 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตดัหญ้า เลขครุภณัฑ์ 
442-56-0001,442-57-0002 และ442-57-
0003 ของเทศบาลต าบลปะแต 

1,650.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านมิงการช่าง) 
1,650.- 

(ร้านมิงการช่าง) 
1,650.- 

เกณฑร์าคา 115/62 13 พ.ค. 62 
21 พ.ค. 62 

8 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร์ ส านักปลัด   

1,900.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
1,900.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
1,900.- 

เกณฑร์าคา 116/62 13 พ.ค. 62 
21 พ.ค. 62 

9 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโต๊ะ ภาค
เรียนที่ 1 ประจ าปี2562 

40,320.-  เฉพาะเจาะจง (นางสาวนรุีซัน  สาเหาะ) 
40,320.- 

(นางสาวนรุีซัน  สาเหาะ) 
40,320.- 

เกณฑร์าคา 117/62 15 พ.ค. 62 
31 ต.ค. 62 

10 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ๊เว 
ภาคเรยีนที่ 1 ประจ าปี 2562 

47,460.-  เฉพาะเจาะจง (นางเสาเดาะห์  ตาเยะ) 
47,460.- 

(นางเสาเดาะห์  ตาเยะ) 
47,460.- 

เกณฑร์าคา 118/62 15 พ.ค. 62 
31 ต.ค. 62 

 
 



-2- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2562                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน กจ 6547 
ยะลา 

6,171.76  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์) 
6,171.76 

(หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์) 
6,171.76 

เกณฑร์าคา 119/62 17 พ.ค. 62 
22 พ.ค. 62 

12 จัดจ้างท าขบวนรถแห่ทางประเพณี
วัฒนธรรมโครงการสนับสนุนส่งเสริมงาน
สมโภชและงานกาชาด ประจ าปี 2562 

20,000.-  เฉพาะเจาะจง (นายอาหลี  ปาตง) 
20,000.- 

(นายอาหลี  ปาตง) 
20,000.- 

เกณฑร์าคา 120/62 17 พ.ค. 62 
24 พ.ค. 62 

13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

132,929.16  เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี) 
132,929.16 

(สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี) 
132,929.16 

เกณฑร์าคา 05/62 17 พ.ค. 62 

14 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จ านวน 7 
โรง 

1,153,758.12  เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี) 
1,153,758.12 

(สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี) 
1,153,758.12 

เกณฑร์าคา 06/62 17 พ.ค. 62 

15 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน บฉ 3116 
ยะลา 

9,020.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
9,020.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
9,020.- 

เกณฑร์าคา 121/62 27 พ.ค. 62 
4 มิ.ย. 62 

16 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นทโ์ดมเครื่องเสยีงและเวที
พร้อมตกแต่งเวทีโครงการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อความสมานฉันท์ ประจ าปี 2562 (จัด
กิจกรรมวันฮารรีายออีดิล้ฟิตรี 
ฮิจเราะห์ศักราช 1440) 

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

(ร้านเอ็มซาวด์) 
30,000.- 

เกณฑร์าคา 122/62 27 พ.ค. 62 
4 มิ.ย. 62 

17 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ า 
(อเนกประสงค์) 

2,495,600.-  เฉพาะเจาะจง (บริษัทเอส.เมคาโน จ ากดั) 
2,495,600.- 

(บริษัทเอส.เมคาโน จ ากดั) 
2,495,600.- 

เกณฑร์าคา 07/62 29 พ.ค. 62 

         

         
         

 


