
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองคลัง 54,000.- บาท 
2 จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน ศพด.ต าบลปะแต 101,433.-  บาท 
3 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์Multifuntion)แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Thank Printer) 32,000.-  บาท 
4 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 ยะลา 14,500.-  บาท 
5 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 2,400.-  บาท 
6 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 8,089.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดปุระปา กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 66,504.-  บาท 
8 จัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(คา่อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น

ตะโล๊ะเว) 
10,540.-  บาท 

9 จัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(คา่อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นกาโต๊ะ) 9,920.- บาท 
10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4989ยะลา 12,156.27 บาท 
11 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ศพด.ปะแต จ านวน 4 ศูนย์ 41,280.-  บาท 
12 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ สพฐ ประจ าปีการศึกษา 1/2563 (ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

(Covid-19) 
302,164.80 บาท 

13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปะแต จ านวน 5 ศูนย์ ประจ าปีการศึกษา 1/2563 (ลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ(Covid-19) 

26,509.80 บาท 

14 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ส านกัปลัด 4,200.- บาท 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   มิถุนายน  2563 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองคลัง 54,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านไอที นัสรี) 
54,000.- 

(ร้านไอที นัสรี) 
54,000.- 

เกณฑร์าคา 43/63 1 พ.ค. 63 
12 พ.ค. 63 

2 
 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน ศพด.ต าบลปะแต 101,433.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)      101,433.- 

(หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)      101,433.- 

เกณฑร์าคา 44/63 5 พ.ค. 63 
18 พ.ค. 63 

3 
 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์
Multifuntion)แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Thank Printer) 

32,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านไอที นัสรี) 
32,000.- 

(ร้านไอที นัสรี) 
32,000.- 

เกณฑร์าคา 45/63 7 พ.ค. 63 
13 พ.ค. 63 

4 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ 3802 
ยะลา 

14,500.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
14,500.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
14,500.- 

เกณฑร์าคา 40/63 7 พ.ค. 63 
13 พ.ค. 63 

5 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

2,400.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านนูรีฮัน ยางยนต์) 
2,400.- 

(ร้านนูรีฮัน ยางยนต์) 
2,400.- 

เกณฑร์าคา 41/63 12 พ.ค. 63 
19 พ.ค. 63 

6 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 8,089.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นตเตอร์) 
8,089.- 

(ร้านสกลเซ็นตเตอร์) 
8,089.- 

เกณฑร์าคา 46/63 12 พ.ค. 63 
18 พ.ค. 63 

7 จัดซื้อวัสดปุระปา กองช่าง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

66,504.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)      66,504.- 

(หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)      66,504.- 

เกณฑร์าคา 47/63 15 พ.ค. 63 
22 พ.ค. 63 

8 จัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตะโละ๊เว) 

10,540.-  เฉพาะเจาะจง (นางเสาเด๊าะ ตาเยะ) 
10,540.- 

(นางเสาเด๊าะ ตาเยะ) 
10,540.- 

เกณฑร์าคา 42/63 15 พ.ค. 63 
30 มิ.ย. 63 

9 จัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นกาโตะ๊) 

9,920.-  เฉพาะเจาะจง (นางสาวนุรีซัน สาเหาะ) 
9,920.- 

(นางสาวนุรีซัน สาเหาะ) 
9,920.- 

เกณฑร์าคา 43/63 15 พ.ค. 63 
30 มิ.ย. 63 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-4989
ยะลา 

12,156.27  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
12,156.27 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั) 
12,156.27 

 44/63 18 พ.ค. 63 
20 พ.ค. 63 

11 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ศพด.ปะแต จ านวน 
4 ศูนย์ 

41,280.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อนิโฟเทค จ ากัด) 
41,280.- 

(บ.ทักษิณ อนิโฟเทค จ ากัด) 
41,280.- 

เกณฑร์าคา 48/63 20 พ.ค. 63 
27 พ.ค. 63 

 



 
-2- 

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

วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ สพฐ 
ประจ าปีการศึกษา 1/2563 (ลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ(Covid-19) 

302,164.80  เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
จ ากัด)  302,164.80 

(สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
จ ากัด)  302,164.80 

เกณฑร์าคา 
05/63 19 พ.ค. 63 

30 มิ.ย. 63 

13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลปะแต จ านวน 5 ศูนย์ ประจ าปี
การศึกษา 1/2563 (ลดการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือ(Covid-19) 

26,509.80  เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
จ ากัด)  26,509.80 

(สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
จ ากัด)  26,509.80 

เกณฑร์าคา 06/63 19 พ.ค. 63 
30 มิ.ย. 63 

14 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ส านกัปลัด 4,200.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านไอที นัสรี) 
4,200.- 

(ร้านไอที นัสรี) 
4,200.- 

เกณฑร์าคา 45/63 26 พ.ค. 63 
2 มิ.ย. 63 

         
         

         
         

 


