
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
2561  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างโครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2561 (กิจกรรมก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินแบบระบบ

ปิด) 
15,600.-  บาท 

2 จัดซื้อเกลือไอโอดีนและชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภคไอคิท ( I-Kit) โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข 
ประจ าปี 2561 

33,750.-  บาท 

3 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ. 6547 ยะลา 4,759.36.-  บาท 
4 จัดซื้อตูส้าขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง 119,000.-  บาท 
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสง่น้ าบ่อเก็บน้ าบ้านมาแบ หมู่ที่ 4 2,497,000.-  บาท 
6 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 2,335.81.-  บาท 
7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเจาะบองอ-กาโต๊ะ หมู่ที่6 2,800,000.-  บาท 
8 โครงการซ่อมแซมแอลอดีีโซล่าเซลล์ หมู่ที่3 หมู่ที่4 หมู่ที่5 และหมูท่ี่9 1,308,500.-  บาท 
9 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า (น้ าลน้สันมน ) คสล.บ้านปะแต 1,400,000.-  บาท 
10 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  รถยนต์และรถจักยานยนต ์ 433,000.-  บาท 
11 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 628,000.- บาท 
12 โครงการก่อสร้างรั้วอาการส านักงานเทศบาลต าบลปะแต  หมู่ที่6 2,817,000.-  บาท 
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ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
1 
 

จัดจ้างโครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าปี 2561 (กิจกรรมก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดินแบบระบบปิด) 

15,600.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป)  
15,600.-   

(หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป)  
15,600.-    

เกณฑร์าคา 120/61 7 ก.ย. 61 
18 ก.ย. 61 

2 
 

จัดซื้อเกลือไอโอดีนและชุดทดสอบไอโอดีน
ในเกลือบริโภคไอคิท (I-Kit) โครงการส่งเสริม
งานด้านสาธารณสุข ประจ าปี 2561 

33,750.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.เอสที แอล อินเตอร์
กรุ๊ปส์)  

33,750.-   

(หจก.เอสที แอล อินเตอร์
กรุ๊ปส์)  

33,750.-    

เกณฑร์าคา 80/61  7 ก.ย. 61 
14 ก.ย. 61 

3 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6547 
ยะลา 

4,759.36.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์)  
4,759.36.-   

(หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์)  
4,759.36.-    

เกณฑร์าคา 121/61 11 ก.ย. 61 
12 ก.ย. 61 

4 
 

จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง 119,000.-    เฉพาะเจาะจง (ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์)  
119,000.-   

(ร้านคารีนาคอมพิวเตอร์)  
119,000.-    

เกณฑร์าคา 81/61 17 ก.ย. 61 
31 ต.ค. 61 

5 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ า      
บ่อเก็บน้ าบ้านมาแบ หมู่ที่ 4 

2,497,000.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง)  
2,497,000.-   

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง)  
2,497,000.-    

เกณฑร์าคา 10/61 18 ก.ย. 61 
18 ต.ค. 61 

6 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

2,335.81.-    เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด)  
2,335.81.-   

(บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด)  
2,335.81.-    

เกณฑร์าคา 122/61 24 ก.ย. 61 
25 ก.ย. 61 

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเจาะบอ
งอ-กาโต๊ะ หมู่ที่6 

2,800,000.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,800,000.-   

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,800,000.-   

เกณฑร์าคา 11/61 24 ก.ย. 61 
5 ต.ค. 61 

8 โครงการซ่อมแซมแอลอีดีโซล่าเซลล์ หมู่ที่3 
หมู่ที่4 หมู่ที่5 และหมู่ที่9 

1,308,500.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,308,500.-    

(หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
1,308,500.-    

เกณฑร์าคา 12/61 24 ก.ย. 61 
4 ต.ค. 61 

9 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า (น้ าลน้สันมน ) 
คสล.บา้นปะแต 

1,400,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป)  
 1,400,000.- 

 (หจก.มัลตมิีเดยี กรุ๊ป)  
 1,400,000.- 

เกณฑร์าคา 13/61 24 ก.ย. 61 
 

10 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  รถยนต์และ   
รถจักยานยนต์ 

433,000.-    เฉพาะเจาะจง (หจก.มัลติมีเดีย กรุ๊ป)   
433,000.-   

 (หจก.มัลตมิีเดยี กรุ๊ป)   
433,000.-   

เกณฑร์าคา 14/61 24 ก.ย. 61 
 

11 โครงการจดัซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  628,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์) 
 628,000.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์) 
 628,000.- 

เกณฑร์าคา 08/61 26 ก.ย. 61 
 

12 โครงการก่อสร้างรั้วอาการส านักงานเทศบาล
ต าบลปะแต  หมู่ที่6 

2,817,000.-    เฉพาะเจาะจง (เอฟ.แอล.การก่อสร้าง)  
2,817,000.-   

(เอฟ.แอล.การก่อสร้าง)  
2,817,000.-    

เกณฑร์าคา 15/61 27 ก.ย. 61 
 



 


