
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 2,613.- บาท 

2 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 6,020.-  บาท 

3 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 27,930.-  บาท 

4 จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลปะแต 101,344.-  บาท 

5 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-58-0094 กองช่าง 350.-  บาท 

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยวาตภัย หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 4 จ านวน 6 หลังคาเรือน ต าบล
ปะแต 

10,375.46  บาท 

7 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตดัหญ้า รหสั 442-56-0001,442-57-0003 และ 442-59-0004 สป. 2,380.-  บาท 

8 จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,395,000.-  บาท 

9 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 92,854.-  บาท 
10 จัดจ้างเหมาล้างท าความสะอาดและถอดย้ายเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา 13,533.50  บาท 
11 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 9,000.-  บาท 
12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 13,500.-  บาท 
13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลชาวยะลาไม่ประมาท การด์อย่าตก 2,100.-  บาท 
14 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ส านักปลดั 80,700.- บาท 
15 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ ส านักปลัด 8,080.-  บาท 
16 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 21,744.-  บาท 
17 จัดซื้อวัสดปุระปา ประจ าปี 2563 92,845.-  บาท 
18 จัดจ้างเหมาส ารวจ สุนัข-แมว โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
2,550.-  บาท 

19 จัดซื้อเกลือเสริมไอโอดีนและชุดทดสอบไอโอดีน ในเกลือบริโภค ไอคิท (I-kit) 52,500.- บาท 

       
 

ประกาศ  ณ  วันที่    1   กันยายน  2563  
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 2,613.-  เฉพาะเจาะจง (ร้าน นานา สื่อสาร) 
2,613.- 

(ร้าน นานา สื่อสาร) 
2,613.- 

เกณฑร์าคา 61/63 10 ส.ค. 63 
17 ส.ค. 63 

2 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 6,020.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
6,020.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
6,020.- 

เกณฑร์าคา 62/63 10 ส.ค. 63 
17 ส.ค. 63 

3 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 27,930.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
27,930.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
27,930.- 

เกณฑร์าคา 63/63 10 ส.ค. 63 
17 ส.ค. 63 

4 จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลปะแต 

101,344.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส.ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)      101,344.- 

(หจก.เอส.ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)      101,344.- 

เกณฑร์าคา 64/63 13 ส.ค. 63 
19 ส.ค. 63 

5 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-
58-0094 กองช่าง 

350.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านไอที นัสรี) 
350.- 

(ร้านไอที นัสรี) 
350.- 

เกณฑร์าคา 55/63 13 ส.ค. 63 
19 ส.ค. 63 

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัย
วาตภัย หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 4 จ านวน 6 
หลังคาเรือน ต าบลปะแต 

10,375.46  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลาม วัสดุก่อสรา้ง และ
การเกษตร) 
10,375.46 

(ร้านสลาม วัสดุก่อสรา้ง และ
การเกษตร) 
10,375.46 

เกณฑร์าคา 65/63 17 ส.ค. 63 
24 ส.ค. 63 

7 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตดัหญ้า รหสั 442-56-
0001,442-57-0003 และ 442-59-0004 สป. 

2,380.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านมิงการช่าง) 
2,380.- 

(ร้านมิงการช่าง) 
2,380.- 

เกณฑร์าคา 56/63 19 ส.ค. 63 
25 ส.ค. 63 

8 จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

2,395,000.-  เฉพาะเจาะจง (บริษัท เอส. เมกาโน จ ากัด) 
2,395,000.- 

(บริษัท เอส. เมกาโน จ ากัด) 
2,395,000.- 

เกณฑร์าคา 09/63 19 ส.ค. 63 
 

9 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 92,854.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
92,854.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
92,854.- 

เกณฑร์าคา 66/63 24 ส.ค. 63 
27 ส.ค. 63 

10 จัดจ้างเหมาล้างท าความสะอาดและถอดย้าย
เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา 

13,533.50  เฉพาะเจาะจง (หจก.สรกรรณ เอ็ม.ที.เทรดดิ้ง) 
13,533.50 

(หจก.สรกรรณ เอ็ม.ที.เทรดดิ้ง) 
13,533.50 

เกณฑร์าคา 57/63 25 ส.ค. 63 
1 ก.ย. 63 

11 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 9,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
9,000.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
9,000.- 

เกณฑร์าคา 67/63 25 ส.ค. 63 
27 ส.ค. 63 

12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 13,500.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
13,500.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
13,500.- 

เกณฑร์าคา 68/63 25 ส.ค. 63 
27 ส.ค. 63 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลชาวยะลาไม่ประมาท 
การ์ดอย่าตก 

2,100.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านลันนกราฟิก ยะลา) 
2,100.- 

(ร้านลันนกราฟิก ยะลา) 
2,100.- 

เกณฑร์าคา 58/63 26 ส.ค. 63 
1 ก.ย. 63 

14 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ส านักปลดั 80,700.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส.ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)      80,700.- 

(หจก.เอส.ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)      80,700.- 

เกณฑร์าคา 69/63 26 ส.ค. 63 
1 ก.ย. 63 

15 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ ส านักปลัด 8,080.-  เฉพาะเจาะจง (บ.อินโฟเน็กซ์ จ ากัด) 
8,080.- 

(บ.อินโฟเน็กซ์ จ ากัด) 
8,080.- 

เกณฑร์าคา 70/63 26 ส.ค. 63 
1 ก.ย. 63 

16 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 21,744.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
21,744.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
21,744.- 

เกณฑร์าคา 71/63 27 ส.ค. 63 
1 ก.ย. 63 

17 จัดซื้อวัสดปุระปา ประจ าปี 2563 92,845.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส.ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)      92,845.- 

(หจก.เอส.ที แอล อินเตอร์ 
กรุ๊ปส์)      92,845.- 

เกณฑร์าคา 72/63 27 ส.ค. 63 
1 ก.ย. 63 

18 จัดจ้างเหมาส ารวจ สุนัข-แมว โครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

2,550.-  เฉพาะเจาะจง (นางเสาดะห์ มูฮิ) 
2,550.- 

(นางเสาดะห์ มูฮิ) 
2,550.- 

เกณฑร์าคา 60/63 28 ส.ค. 63 
8 ก.ย. 63 

19 จัดซื้อเกลือเสริมไอโอดีนและชุดทดสอบ
ไอโอดีน ในเกลือบริโภค ไอคิท (I-kit) 

52,500.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านกฤษณา ช็อป) 
52,500.- 

(ร้านกฤษณา ช็อป) 
52,500.- 

เกณฑร์าคา 73/63 28 ส.ค. 63 
8 ก.ย. 63 

 


