
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง 950.- บาท 
2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบขาว-ด า ส านักปลดั 2,600.-  บาท 
3 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองคลัง 22,000.-  บาท 
4 จัดซื้อวัสดปุระปาประจ าปีงบประมาณ 2563 กองช่าง 13,717.40  บาท 
5 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 34,179.-  บาท 
6 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง 1676 ยะลา 12,840.-  บาท 
7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 21,611.86  บาท 
8 จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดสะพายหลัง โครงการควบคมุและปอ้งกันโรคมาลาเรยี ในพ้ืนท่ีระบาด 

ต าบลปะแต ประจ าปี 2563 
85,000.-  บาท 

9 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลปะแต ประจ าปี 2563 118,000.-  บาท 
10 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 370.-  บาท 
11 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองคลัง 9,000.-  บาท 
12 จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอดีี แบบ Smart TV ขนาด 40 น้ิว 27,000.-  บาท 
13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 22,521.-  บาท 
14 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกสายบูเกะกาโต๊ะ หมูที่ 7 บ้านกาโต๊ะ ต าบลปะแต 2,499,000.-  บาท 
15 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ส านักปลัด 350.-  บาท 
16 จัดจ้างเช่าเหมารถบสั (รถรับจ้างไม่ประจ าทาง จ านวน 45 ที่น่ัง) โครงการส่งเสรมิประสบการณ์พัฒนา 

ความรู้เปดิโลกทัศน์ ประจ าปี 2563 
32,000.-  บาท 

17 โครงการถมดินปรับพ้ืนท่ี สนามศนูย์เยาวชนเทศบาลต าบลปะแต หมู่ที่ 6 ต าบลปะแต 1,264,000.-  บาท 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   มีนาคม  2563 
 
 

                           (ลงชื่อ)             
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  มีนาคม  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 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง 
 

950.-                                                                                               เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
950.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
950.- 

เกณฑร์าคา 20/63 4 ก.พ. 63 
12 ก.พ. 63 

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบขาว-ด า 
ส านักปลดั 

2,600.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
2,600.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
2,600.- 

เกณฑร์าคา 14/63 4 ก.พ. 63 
12 ก.พ. 63 

3 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองคลัง 22,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
22,000.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
22,000.- 

เกณฑร์าคา 15/63 4 ก.พ. 63 
7 ก.พ. 63 

4 จัดซื้อวัสดปุระปาประจ าปีงบประมาณ 2563 
กองช่าง 

13,717.40  เฉพาะเจาะจง (ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
13,717.40 

(ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
13,717.40 

เกณฑร์าคา 16/63 4 ก.พ. 63 
11 ก.พ. 63 

5 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 34,179.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
34,179.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
34,179.- 

เกณฑร์าคา 17/63 11 ก.พ. 63 
17 ก.พ. 63 

6 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บง 1676 
ยะลา 

12,840.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง ) 
12,840.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง ) 
12,840.- 

เกณฑร์าคา 21/63 11 ก.พ. 63 
17 ก.พ. 63 

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

21,611.86  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง1972จ ากัด) 
21,611.86 

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง1972จ ากัด) 
21,611.86 

เกณฑร์าคา 22/63 11 ก.พ. 63 
13 ก.พ. 63 

8 จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดสะพายหลัง 
โครงการควบคมุและป้องกันโรคมาลาเรีย ใน
พื้นที่ระบาดต าบลปะแต ประจ าป ี2563 

85,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์) 
85,000.- 

(หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์) 
85,000.- 

เกณฑร์าคา 18/63 12 ก.พ. 63 
17 ก.พ. 63 

9 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โครงการควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกต าบลปะแต ประจ าปี 2563 

118,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์) 
118,000.- 

(หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์) 
118,000.- 

เกณฑร์าคา 19/63 12 ก.พ. 63 
17 ก.พ. 63 

10 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 370.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
370.- 

(หจก.ยะลาบริบรูณ์) 
370.- 

เกณฑร์าคา 20/63 12 ก.พ. 63 
19 ก.พ. 63 

11 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองคลัง 9,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
9,000.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
9,000.- 

เกณฑร์าคา 21/63 12 ก.พ. 63 
17 ก.พ. 63 

 
 



-2- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  2563                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอดีี แบบ Smart TV 
ขนาด 40 น้ิว 

27,000.-                                                                                               เฉพาะเจาะจง (หจก.เมย์แฟรร์ุ่งโรจน์) 
27,000.- 

(หจก.เมย์แฟรร์ุ่งโรจน์) 
27,000.- 

เกณฑร์าคา 22/63 14 ก.พ. 63 
21 ก.พ. 63 

13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 22,521.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเจซีพี มาร์เก็ต) 
22,521.- 

(ร้านเจซีพี มาร์เก็ต) 
22,521.- 

เกณฑร์าคา 23/63 14 ก.พ. 63 
21 ก.พ. 63 

14 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกสายบู
เกะกาโตะ๊ หมูที่ 7 บ้านกาโตะ๊ ต าบลปะแต 

2,499,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,499,000.- 

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,499,000.- 

จ่ายขาด 01/63 17 ก.พ. 63 

15 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ส านักปลัด 350.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
350.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
350.- 

เกณฑร์าคา 23/63 21 ก.พ. 63 
26 ก.พ. 63 

16 จัดจ้างเช่าเหมารถบสั (รถรับจ้างไม่ประจ าทาง 
จ านวน 45 ที่น่ัง) โครงการส่งเสรมิ
ประสบการณ์พัฒนาความรูเ้ปิดโลกทัศน์ 
ประจ าปี 2563 

32,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.กาบังทัวร์) 
32,000.- 

(หจก.กาบังทัวร์) 
32,000.- 

เกณฑร์าคา 24/63 21 ก.พ. 63 
27 ก.พ. 63 

17 โครงการถมดินปรับพ้ืนท่ี สนามศนูย์เยาวชน
เทศบาลต าบลปะแต หมู่ที่ 6 ต าบลปะแต 

1,264,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอฟ.แอล การก่อสร้าง) 
1,264,000.- 

(หจก.เอฟ.แอล การก่อสร้าง) 
1,264,000.- 

จ่ายขาด 02/63 21 ก.พ. 63 

 


