
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม  2562 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
2562 เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   5   พฤจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...ตุลาคม...2562 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...5..พฤศจิกายน...2562... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2 
 

        

3         

4         

5         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2562 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
2562 เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   3   ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...พฤศจิกายน...2562 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...3..ธันวาคม...2562... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2 
 

        

3         

4         

5         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม  2562 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
2562 เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   6   มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...ธันวาคม...2562 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...6..มกราคม...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2 
 

        

3         

4         

5         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2563 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
2563 เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มกราคม...2563 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...7..กุมภาพันธ์...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขทีแ่ละวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2         

3         

4         

5         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์  2563 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
2563  เสร็จสิ้นแลว้ รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   3   มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...กุมภาพันธ์...2563 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...3..มีนาคม...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2         

3         

4         

5         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม  2563 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
2563  เสร็จสิ้นแลว้ รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   3   เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มีนาคม...2563 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...3..เมษายน...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2         

3         

4         

5         

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน   2563 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  โดยใหห้น่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน
2563  เสร็จสิ้นแลว้ รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   7   พฤษภาคม    พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 

 

 

 

 



   แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...เมษายน...2563 

(ชื่อหน่วยงาน) เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...7....พฤษภาคม...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
แอลกอฮอล์  75 % 

1,073,000.-บาท 1,073,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรพญา
การก่อสร้าง 

หจก.เพชรพญาการ
ก่อสร้าง 

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน

งบประมาณ 

10 เมษายน 2563 

2         

3         

4         

5         

 
 

 

 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม   2563 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  โดยใหห้น่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษาคม
2563  เสร็จสิ้นแลว้ รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   5   มิถุนายน    พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 

 

 

 

 



 

   แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...พฤษภาคม...2563 

(ชื่อหน่วยงาน) เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...5....มิถุนายน...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2 
 

        

3         

4         

5         

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน   2563 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม  
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 
2563  เสร็จสิ้นแลว้ รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   8   กรกฎาคม    พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 

 

 

 

 



   แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มิถุนายน...2563 

(ชื่อหน่วยงาน) เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...8....กรกฎาคม...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 โครงการจัดซื้อเครื่อง

เด็กเล่น พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 2 ชุด 

489,000 489,000 เฉพาะเจาะจง 1. ร้านราวัลการค้า
ราคา  491,000 
2. ร้านพัทธธีรา
การค้า  ราคา
489,000 
3.  ร้านดวงพร
โภชนาการ  ราคา
490,000 

ร้านพัทธธีราการค้า  
ราคาที่เสนอ 
489,000.- 

 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ
ถูกต้องตามที่ก าหนด
เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 

สัญญาซื้อขาย  เลขท่ี  
1/2563  ลงวันที่  

23  มิถุนายน  2563 

2 
 

จัดซื้อข้าวหอมมะลิ
จ านวน  1,080  ถุง 
(ถุงละ  5 ก.ก.)     

194,400 
 

194,400 
 

เฉพาะเจาะจง บ.โรงสีข้าวจรินทร์
จันทร์แก้ว  
ราคา  194,400 
 

บ.โรงสีข้าวจรินทร์
จันทร์แก้ว  
ราคา  194,400 
 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกซื้อขาย ลงวันที่  
15  มิถุนายน  2563 

 
 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม   2563 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม  
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 
2563  เสร็จสิ้นแลว้ รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   5  สิงหาคม    พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 

 

 

 

 



   แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...กรกฎาคม...2563 

(ชื่อหน่วยงาน) เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...5....สิงหาคม...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 โครงการจัดซื้อเครื่อง

ออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
จ านวน  17  รายการ 

490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.หาดใหญ่โกล
เบิล บิสสิเนส 

หจก.หาดใหญ่โกลเบิล 
บิสสิเนส  ราคาท่ีเสนอ 
489,000.- บาท 

 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ
ถูกต้องตามที่ก าหนด
เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 

สัญญาซื้อขาย  เลขท่ี  
2/2563    ลงวันที่  

8  กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม   2563 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  โดยใหห้น่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม
2563  เสร็จสิ้นแลว้ รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   9   กันยายน    พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 

 

 



   แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..สิงหาคม...2563 

(ชื่อหน่วยงาน) เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...9....กันยายน...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2         

3         

4         

5         

 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2563 

............................................ 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  โดยใหห้น่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
  

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน
2563  เสร็จสิ้นแลว้ รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   7   ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 
 
 
 
 
 



   แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..กันยายน...2563 

(ชื่อหน่วยงาน) เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...7...ตุลาคม...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาล  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว
ความลึกไม่น้อยกว่า  60  
เมตร  พร้อมเครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้า (ซับเมอร์ท)  ขนาด  
5  แรงม้า  และอุปกรณ์
ท่อส่งน้ าพีวีซี  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  
จ านวน  1  บ่อ  หมู่ที่  1  
ต าบลปากพะยูน  
อ าเภอปากพะยูน   
จังหวัดพัทลุง 
 
 
 

250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิรักษ์   
ไชยประสิทธิ์ 

นายสุทธิรักษ์        
ไชยประสิทธิ์ 
ราคาที่เสนอ 

250,000.- บาท 

คุณลักษณะ
เฉพาะถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด
เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน

งบประมาณ 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที่  1/2563     

ลงวันที ่ 23  กันยายน  
2563 

 


