
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด๎วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ๎างในรอบเดือน  มีนาคม
2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดจ๎างซํอมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 10,730.-  บาท 
2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนครตีเสริมเหล็กรอบอาคารภายในศูนย์เยาวชน หมูํที่ 6 ต าบลปะแต 1,637,000.-  บาท 
3 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองชําง 3,441.-  บาท 
4 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 26,520.-  บาท 
5 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 7,490.-  บาท 
6 จัดจ๎างซํอมแซมเครื่องสบูน้ า ประจ าปี 2563 3,745.-  บาท 
7 จัดจ๎างถํายเอกสาร A3 แบบสี 2,400.-  บาท 
8 จัดจ๎างซํอมแซมรถยนต์ทะเบียน บต 9329 ยะลา 17,120.-  บาท 
9 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ  2563 กองชําง 99,274.60  บาท 
10 จัดซื้อเสื้อกีฬาคอกลมธรรมดาพรอ๎มสกรีนโครงการจดักิจกรรมแขํงขันกีฬา ประจ าปี 2563 (กิจกรรมการ

แขํงขันฟุตบอลยาลอคัพ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2563) 
2,400.- บาท 

11 จัดซื้อเสื้อกีฬาพร๎อมสกรีนโครงการจัดกิจกรรมแขํงขันกีฬา ประจ าป ี2563 (กิจกรรมวันท๎องถิ่นไทย) 21,060.-  บาท  
12 จัดจ๎างซํอมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 ยะลา 1,715.21 บาท 
13 จัดจ๎างท าแผํนพับประชาสมัพันธ์โครงการสํงเสรมิงานสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๖๓ (กิจกรรมจัดท าสื่อ

เพื่อสร๎างความเข๎าใจเรื่องโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนํา 2019(COVID-19)) 
40,000.- บาท 

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหนา๎กากอนามัยให๎แกํประชาชน 46,962.-  บาท 
15 จัดจ๎างซํอมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116ยะลา 5,600.- บาท 
16 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองชําง 44,113.- บาท 
17 จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและขนสํง(รถจักรยานยนต์ขนาด120 ซีซี จ านวน 1คัน) 56,000.- บาท 
18 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านสะป๋อง-บาซาลาแป หมูํที่ 3 ต าบลปะแต 9,426.000.- บาท 
19 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลือเน็ง-โต๏ะตือมัน หมูํที่ 2 ต าบลปะแต 9,426.000.- บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   เมษายน  2563 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2563                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดจ๎างซํอมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา 

10,730.-                                                                                               เฉพาะเจาะจง (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
10,730.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
10,730.- 

เกณฑร์าคา 25/63 2 มี.ค. 63 
9 มี.ค. 63 

2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนครตีเสริมเหล็ก
รอบอาคารภายในศูนย์เยาวชน หมูํที่ 6 
ต าบลปะแต 

1,637,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,637,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,637,000.- 

เกณฑร์าคา 03/63 2 มี.ค. 63 

3 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองชําง 3,441.-  เฉพาะเจาะจง (ร๎านสกลเซ็นเตอร์) 
3,441.- 

(ร๎านสกลเซ็นเตอร์) 
3,441.- 

เกณฑร์าคา 24/63 2 มี.ค. 63 
9 มี.ค. 63 

4 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 26,520.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
26,520.- 

(บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
26,520.- 

เกณฑร์าคา 25/63 2 มี.ค. 63 
9 มี.ค. 63 

5 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 7,490.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
7,490.- 

บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
7,490.- 

เกณฑร์าคา 26/63 2 มี.ค. 63 
9 มี.ค. 63 

6 จัดจ๎างซํอมแซมเครื่องสบูน้ า ประจ าปี 2563 3,745.-  เฉพาะเจาะจง (ร๎านสหศลิป์ การชําง) 
3,745.- 

(ร๎านสหศลิป์ การชําง) 
3,745.- 

เกณฑร์าคา 26/63 3 มี.ค. 63 
5 มี.ค. 63 

7 จัดจ๎างถํายเอกสาร A3 แบบสี 2,400.-  เฉพาะเจาะจง (ร๎านศิริวรรณ) 
2,400.- 

(ร๎านศิริวรรณ) 
2,400.- 

เกณฑร์าคา 27/63 9 มี.ค. 63 
16 มี.ค. 63 

8 จัดจ๎างซํอมแซมรถยนต์ทะเบียน บต 9329 
ยะลา 

17,120.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต์) 
17,120.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต์) 
17,120.- 

เกณฑร์าคา 29/63 9 มี.ค. 63 
16 มี.ค. 63 

9 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ  2563 
กองชําง 

99,274.60   เฉพาะเจาะจง (บ.จงกลณี การไฟฟ้า จ ากัด) 
99,274.60 

(บ.จงกลณี การไฟฟ้า จ ากัด) 
99,274.60 

เกณฑร์าคา 27/63 9 มี.ค. 63 
16 มี.ค. 63 

10 จัดซื้อเสื้อกีฬาคอกลมธรรมดาพรอ๎มสกรีน
โครงการจดักิจกรรมแขํงขันกีฬา ประจ าปี 
2563 (กิจกรรมการแขํงขันฟุตบอลยาลอคัพ 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2563) 

2,400.-  เฉพาะเจาะจง (ร๎านที เคเอส สปอร์ต) 
2,400.- 

(ร๎านที เคเอส สปอร์ต) 
2,400.- 

เกณฑร์าคา 28/63 9 มี.ค. 63 
13 มี.ค. 63 

 
 



-2- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2563                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

11 จัดซื้อเสื้อกีฬาพร๎อมสกรีนโครงการจัด
กิจกรรมแขํงขันกีฬา ประจ าปี 2563 
(กิจกรรมวันท๎องถิ่นไทย) 

21,060.-  เฉพาะเจาะจง (ร๎านที เคเอส สปอร์ต) 
21,060.- 

(ร๎านที เคเอส สปอร์ต) 
21,060.- 

เกณฑร์าคา 29/63 9 มี.ค. 63 
16 มี.ค. 63 

12 จัดจ๎างซํอมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 8395 
ยะลา 

1,715.21  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
1,715.21 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
1,715.21 

เกณฑร์าคา 30/63 12 มี.ค. 63 
18 มี.ค. 63 

13 จัดจ๎างท าแผํนพับประชาสมัพันธ์โครงการ
สํงเสริมงานสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๖๓ 
(กิจกรรมจดัท าสื่อเพื่อสร๎างความเข๎าใจเรื่อง
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนํา 2019(COVID-19)) 

40,000.- 

 

เฉพาะเจาะจง (ร๎านมีเดยี เฮาส์) 
40,000.- 

ร๎านมีเดีย เฮาส์) 
40,000.- 

เกณฑร์าคา 31/63 18 มี.ค. 63 
25 มี.ค. 63 

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหนา๎กาก
อนามัยให๎แกํประชาชน 

46,962.-  เฉพาะเจาะจง (ร๎านเจ ซี พี มารเ์ก็ต) 
46,962.- 

(ร๎านเจ ซี พี มารเ์ก็ต) 
46,962.- 

เกณฑร์าคา 30/63 18 มี.ค. 63 
25 มี.ค. 63 

15 จัดจ๎างซํอมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116
ยะลา 

5,600.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
5,600.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
5,600.- 

เกณฑร์าคา 31/63 20 มี.ค. 63 
27 มี.ค. 63 

16 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองชําง 44,113.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
44,113.- 

(บ.ทักษิณอินโพเทค จ ากัด) 
44,113.- 

เกณฑร์าคา 31/63 24 มี.ค. 63 
31 มี.ค. 63 

17 จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและขนสํง
(รถจักรยานยนต์ขนาด120 ซีซี จ านวน 1คัน) 

56,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด สาขายะลา) 
56,000.- 

(บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด สาขายะลา) 
56,000.- 

เกณฑร์าคา 32/63 24 มี.ค. 63 
 

18 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ๎านสะป๋อง-บาซาลาแป หมูํที ่3 ต าบล
ปะแต 

9,426.000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
9,426.000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
9,426.000.- 

เกณฑร์าคา 04/63 30 มี.ค. 63 

19 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลือเน็ง-โต๏ะตือมัน หมูํที่ 2 ต าบลปะแต 

9,426.000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
9,426.000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
9,426.000.- 

เกณฑร์าคา 05/63 30 มี.ค. 63 

 


