
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
2562  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองคลัง 5,609.-  บาท 
2 จัดซื้อไฟไซเรน หลังคารถยนต์รถส่วนกลางเทศบาลต าบลปะแต ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา พร้อมติดตัง้ 8,500.-  บาท 
3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ ารุงและซ่อมแซม(ปรับปรุงภายในและภายนอก)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะแต 90,000.-  บาท 
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลมิพระเกียรตเิทศบาลต าบลปะแต หมู่ที่ 7 บ้านกาโต๊ะ ต าบลปะแต  

อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 
148,000.-  บาท 

5 จัดซื้อฝาท้ายไฟเบอร์ รุ่น 840 แครีบอย และกญุแจ พร้อมติดตั้ง รถส่วนกลางเทศบาลต าบลปะแต ทะเบียน 
บฉ 3116 ยะลา 

10,000.-  บาท 

6 จัดซื้อวัสดดุับเพลิง(เคมีดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ส านักปลัด 8,000.-  บาท 
7 จัดซื้อวัสดดุับเพลิงหัวฉีดน้ าดับเพลิงและสายส่งน้ าดับเพลิง 30,500.-  บาท 
8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม 3,320.-  บาท 
9 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปะแต จ านวน 5 ศูนย์ 150,000.-  บาท 
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปะแต จ านวน ๕ ศูนย์ 161,582.-  บาท 
11 จ้างท าแผ่นที่แม่บทตามโครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทรัพย ์ 120,000.-  บาท 
12 จัดจ้างท าขบวนรถจัดแสดงสินค้าเกษตรและผลไม้ ตามโครงการส่งเสริมงานวันผลไม้และของดีต าบลปะแต 

ประจ าปี 2562 
30,000.-  บาท 

13 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 44,545.-  บาท 
14 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 28,407.-  บาท 
15 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง รหัสครุภณัฑ์ 416-60-0102 และจ้างซ่อมเครื่องปริ้น

เตอร์ จ านวน 2 เครื่อง รหสัครภุณัฑ์ 487-60-0020 และ 487-60-0019 และ ส านักปลัด 
1,550.-  บาท 

16 จดัจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ ๖๕๔๗ ยะลา 5,481.61  บาท 
17 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-๓๘๐๒ ยะลา 7,740.-  บาท 
18 ซื้อวัสดุดับเพลิงสายยางส่งน้ า ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 ม้วน 10,800.-  บาท    
19 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 1,200.-  บาท 

  
 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   กันยายน  2562 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กองคลัง 5,609.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านกลเซ็นเตอร์) 
5,609.- 

(ร้านกลเซ็นเตอร์) 
5,609.- 

เกณฑร์าคา 60/62 1 ส.ค. 62 
8 ส.ค. 62 

2 จัดซื้อไฟไซเรน หลังคารถยนต์รถส่วนกลาง
เทศบาลต าบลปะแต ทะเบียน บฉ 3116 
ยะลา พร้อมติดตั้ง 

8,500.-  เฉพาะเจาะจง (ร้าน นานา ส่งสาร) 
8,500.- 

(ร้าน นานา ส่งสาร) 
8,500.- 

เกณฑร์าคา 61/62 2 ส.ค. 62 
9 ส.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ ารุงและซ่อมแซม
(ปรับปรุงภายในและภายนอก)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปะแต 

90,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร)  90,000.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร)  90,000.- 

เกณฑร์าคา 62/62 2 ส.ค. 62 
14 ส.ค. 62 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลมิพระ
เกียรตเิทศบาลต าบลปะแต หมู่ที่ 7 บ้านกา
โต๊ะ ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

148,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้าน เอ.ดี.เอส. โปรดั) 
4,500*3 

(นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ)
4,500*3 

เกณฑร์าคา 09/62 2 ส.ค. 62 
22 ต.ค. 62 

5 จัดซื้อฝาท้ายไฟเบอร์ รุ่น 840 แครีบอย และ
กุญแจ พร้อมตดิตั้ง รถส่วนกลางเทศบาล
ต าบลปะแต ทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 

10,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเฉลมิศิลป์ประดับยนต์) 
10,000. 

(ร้านเฉลมิศิลป์ประดับยนต์) 
10,000. 

เกณฑร์าคา 63/62 7 ส.ค. 62 
13 ส.ค. 62 

6 จัดซื้อวัสดดุับเพลิง(เคมีดับเพลิงชนิดผงเคมี 
ABC) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลดั 

8,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านมนนัทธ์ พาณิชย์) 
8,000.- 

(ร้านมนนัทธ์ พาณิชย์) 
8,000.- 

เกณฑร์าคา 64/62 7 ส.ค. 62 
14 ส.ค. 62 

7 จัดซื้อวัสดดุับเพลิงหัวฉีดน้ าดับเพลิงและสาย
ส่งน้ าดับเพลิง 

30,500.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเฟิรส์ ซัพพลาย) 
30,500.- 

(ร้านเฟิรส์ ซัพพลาย) 
30,500.- 

เกณฑร์าคา 65/62 7 ส.ค. 62 
19 ส.ค. 62 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม 

3,320.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
3,320.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
3,320.- 

เกณฑร์าคา 66/62 7 ส.ค. 62 
15 ส.ค. 62 

9 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลปะแต จ านวน 5 ศูนย ์

150,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
150,000.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
150,000.- 

เกณฑร์าคา 67/62 7 ส.ค. 62 
14 ส.ค. 62 

10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลปะแต จ านวน ๕ ศูนย ์

161,582.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ กรุ๊ปส์) 
161,582.- 

(หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ กรุ๊ปส์) 
161,582.- 

เกณฑร์าคา 68/62 7 ส.ค. 62 
14 ส.ค. 62 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จ้างท าแผ่นที่แม่บทตามโครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทรัพย ์

120,000.-  เฉพาะเจาะจง (นายนัฐพล อ่อนแก้ว) 
120,000.- 

(นายนัฐพล อ่อนแก้ว) 
120,000.- 

เกณฑร์าคา 10/62 8 ส.ค. 62 
6 พ.ย. 62 

12 จัดจ้างท าขบวนรถจัดแสดงสินค้าเกษตรและ
ผลไม้ ตามโครงการส่งเสรมิงานวันผลไม้และ
ของดีต าบลปะแต ประจ าปี 2562 

30,000.-  เฉพาะเจาะจง (นายอาหล ีปาตง) 
30,000.- 

(นายอาหล ีปาตง) 
30,000.- 

เกณฑร์าคา 127/62 8 ส.ค. 62 
16 ส.ค. 62 

13 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 44,545.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
44,545.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
44,545.- 

เกณฑร์าคา 69/62 15 ส.ค. 62 
21 ส.ค. 62 

14 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  ส านักปลัด 28,407.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
28,407.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
28,407.- 

เกณฑร์าคา 70/62 15 ส.ค. 62 
21 ส.ค. 62 

15 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง รหัสครุภณัฑ์ 416-60-0102 และจ้าง
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง รหัส
ครุภณัฑ์ 487-60-0020 และ 487-60-0019 
และ ส านักปลัด 

1,550.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,550.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,550.- 

เกณฑร์าคา 128/62 21 ส.ค. 62 
ส.ค. 62 

16 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ ๖๕๔๗ 
ยะลา 

5,481.61  เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร ์
5,481.61 

หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร ์
5,481.61 

เกณฑร์าคา 129/62 21 ส.ค. 62 
22 ส.ค. 62 

17 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บจ-๓๘๐๒ 
ยะลา 

7,740.-  เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
7,740.- 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
7,740.- 

เกณฑร์าคา 130/62 22 ส.ค. 62 
27 ส.ค. 62 

18 ซื้อวัสดุดับเพลิงสายยางส่งน้ า ขนาด 2 นิ้ว 
จ านวน 3 ม้วน 

10,800.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ กรุ๊ปส์) 
10,800.- 

หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ กรุ๊ปส์) 
10,800.- 

เกณฑร์าคา 71/62 26 ส.ค. 62 
28 ส.ค. 62 

19 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  
ส านักปลดั 

1,200.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,200.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,200.- 

เกณฑร์าคา 131/62 27 ส.ค. 62 
30 ส.ค. 62 

 


