
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม  2563 

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

            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   2   พฤจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...ตุลาคม...2563 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...2..พฤศจิกายน...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาซ่อมแซม

รถยนต์บรรทุกน้ า 
น.7402  พท 

151,405.- 151,405.- เฉพาะเจาะจง หจก.อู่ญี่ปุ่น
การดั้มพ์ 

หจก.อู่ญี่ปุ่นการดั้มพ์ คุณลักษณะ
เฉพาะถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด
เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน

งบประมาณ 

บันทึกการจ้าง 
ลงวันที่  10  ตุลาคม  

2563 

         

         

         

         

 
 
 
 



 
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2563 

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

            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   2   ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...พฤศจิกายน...2563 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...2..ธันวาคม...2563... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

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

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม  2563 

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

            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   13   มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
                                   
                                                        (นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...ธันวาคม...2563 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...13...มกราคม...2564... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อข้าวสารหอมมะลิ 
จ านวน  2,000  ถุง 
(บรรจุถุงละ  5  ก.ก.) 

380,000 380,000 เฉพาะเจาะจง บ.โรงสีจรินทร์  
จันทร์แก้ว  จ ากัด 
380,000.-บาท 

บ.โรงสีจรินทร์  
จันทร์แก้ว  จ ากัด 
380,000.-บาท 

คุณลักษณะ
เฉพาะถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกซื้อขาย 
ลงวันที่  2  ธันวาคม 

2563 

2 
 

ซื้อปลากระป๋องตรา
มงกุฎ 10,000 
กระป๋อง 

120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง นางวิไล  บินลาเตะ
120,000.-บาท 

นางวิไล  บินลาเตะ
120,000.-บาท 

คุณลักษณะ
เฉพาะถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกซื้อขาย 
ลงวันที่  2  ธันวาคม 

2563 

3 โครงการปรับปรุงซุ้ม 
เฉลิมพระเกียรติ
สะพานเกาะหมาก 
จ านวน  1  ซุ้ม 
 

495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณีการค้า
495,000.-บาท 

ร้านวรรณีการค้า
495,000.-บาท 

คุณลักษณะ
เฉพาะถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 

สัญญาเลขท่ี 
1/2563 

ลงวันที่  29 
ธันวาคม  2563 

 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม   2564 

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

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

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 
2564 เสร็จสิ้นแล้ว มีการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแบบสรุป
แนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   5  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
                                   

(นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 

 

 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มกราคม...2564 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...5..กุมภาพันธ์...2564... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเทศบาล 4 
ซอย 1 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พท.ถ 30 – 
013 สายเทศบาล 4 
ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต าบล
ปากพะยูน กว้าง 6 
เมตร ยาว 137 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 822 
ตารางเมตร เทศบาล
ต าบลปากพะยูน 
อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง 1 สาย
ทาง 

702,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

702,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นางปัทมา แสงจันทร์ 
   548,000.-บาท 
2.หจก.แสงอินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
   575,000.-บาท 
3.บ.พีอาร์ซี แอสฟัลท์ จ ากัด 
   630,000.-บาท 
4.บ.ชุมราษฎร์ วิศวกรรมจ ากัด 
   630,000.-บาท 
5.หจก.เพ็ชรมะนังการโยธา 
   660,000.-บาท 
6.หจก.นาทระเบียบ 
   688,888.-บาท 
7.หจก. ท่าซักเซอร์วิส 
   689,900.-บาท 
8.หจก.สมดุลการโยธา 
  700,000.-บาท 
 

นางปัทมา  
แสงจันทร์ 

ราคาที่เสนอ 
548,000.-บาท 

คุณลักษณะ
เฉพาะถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด 
เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ 1/2564 

ลงวันที่ 2  
กุมภาพันธ์ 2564 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์   2564 

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

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

                        บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว มีการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตาม
แบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   5   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
                                   

(นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...กุมภาพันธ์...2564 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...5..มีนาคม...2564... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ(ศพอส.) 

750,000 750,000 
 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding 

1.ธีชนัญก่อสร้าง 
  748,000.-บาท 
2.หจก.เค.ที.ซี ซิสเต็ม 
  749,000.-บาท 
3.หจก.ฉิ้มสังข์การก่อสร้าง  
   750,000.-บาท 

 

ธีชนัญก่อสร้าง 
747,000.-บาท 

 

คุณลักษณะ
เฉพาะถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด 
เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน

งบประมาณ 

สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ 2/2564 

ลงวันที่ 18  
กุมภาพันธ์ 2564 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม   2564 

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

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

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 
2564 เสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา  วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  และวิธีคัดเลือก  รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   9   เมษายน   พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
                                   

(นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มีนาคม...2564 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...9....เมษายน...2564... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

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

         

         

         

         

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2564  

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

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

              บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 
2564 เสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
 

                                                       (นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์) 
                                                   ปลัดเทศบาล รกัษาราชการแทน                                                         
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...เมษายน...2564 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...7..พฤษภาคม...2564... 

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  พฤษภาคม   2564 

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

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

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
2564 เสร็จสิ้นแล้ว มีการจัดซื้อโดยเฉพาะเจาะจง (งบประมาณเกินหนึ่งแสนบาท) รายละเอียดตามแบบสรุป
แนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   7   มิถุนายน    พ.ศ. 2564 
 
 
                                   
                                                           (นายยุสุบ   แหละตี) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 

 

 

 

 



 

   แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...พฤษภาคม...2564 

(ชื่อหน่วยงาน) เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...7....มิถุนายน...2564... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง  
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาปรับปรุงต่อ
เติมห้องท างานคณะ
ผู้บริหาร  ปรับปรุงผนัง
กระจกอลูมิเนียยม 

125,000 125,000 เฉพาะเจาะจง 1.นายทินกร  โชติวนาวรรณ
125,000 

1.นายทินกร      
โชติวนาวรรณ 
125,000.-บาท 

คุณลักษณะ
เฉพาะถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด
เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการจ้าง 
ลงวันที่  21  

พฤษภาคม  2564 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน  มิถุนายน  2564 

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

            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  5  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                   
                                                            (นายยุสบุ  แหละตี) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 
 
 
 
 
 



   แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..มิถุนายน...2564 

(ชื่อหน่วยงาน) เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...5...กรกฎาคม...2564... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัย 

- เจลแอลกอฮอล์ 1,000 ขวด 
เป็นเงิน  160,000.- 
- หน้ากากอนามัย  850 กล่อง  
(50 / กล่อง) เป็นเงิน  51,000.- 
 
 
 
 

211,000.- 210,000 เฉพาะเจาะจง
ข้อ 79 วรรค

สอง 

เอสเอส ซัพพลาย
211,000.- 

เอสเอส ซัพพลาย
211,000.- 

คุณลักษณะเฉพาะ
ถูกต้องตามที่

ก าหนดเสนอราคา
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกข้อความกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

24 พ.ค. 2564 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2564 

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

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

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 
2564 เสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา  วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  และวิธีคัดเลือก  รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
                                   
                                                            (นายยุสบุ  แหละตี) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...กรกฎาคม...2564 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...5....สิงหาคม...2564... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

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

         

         

         

         

 
 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2564 

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

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

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 
2564 เสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา  วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  และวิธีคัดเลือก  รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่   5   สิงหาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
                                   
                                                            (นายยุสบุ  แหละตี) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...กรกฎาคม...2564 

เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...5....สิงหาคม...2564... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

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

         

         

         

         

 
 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2564 

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

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

            บัดนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
2564  เสร็จสิ้นแลว้ มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ านวน 2 โครงการ รายละเอียดตามแบบ
สรุปแนบท้ายประกาศนี้ 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่  11   ตุลาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                   
                                                            (นายยุสบุ  แหละตี) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 
 

 
 
 
 
 
 



   แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..กันยายน...2564 

(ชื่อหน่วยงาน) เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วันที่...11...ตุลาคม...2564... 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ 
คัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  
ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย เทศบาลต าบลปาก
พะยูน  จังหวัดพัทลุง  1  คัน 
 

2,400,000 2,400,000 วิธีคัดเลือก 1).บริษัท เอสทูเอส 
แมชชีนเนอรี่  จ ากัด
2,390,000.-บาท 
2).บริษัท  คูโบต้า  
พัทลุงจักรกล  จ ากัด  
2,395,000.-บาท 
*(ไม่ผ่านคุณสมบัติ) 

บริษัท เอสทูเอส  
แมชชีนเนอรี่  จ ากัด
2,390,000.-บาท 

คุณลักษณะ
เฉพาะถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด
เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน

งบประมาณ 

สัญญาซื้อขาย 
เลขที่  1/2564 

ลงวันที่  14  กันยายน
2564 

2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  
ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย เทศบาลต าบลปาก
พะยูน  จังหวัดพัทลุง  1  คัน 
 

9,970,000 9,970,803.80 วิธีคัดเลือก 1).บริษัท พีอาร์ซี 
แอสฟัลท์  จ ากัด
9,965,000.-บาท 
 

1).บริษัท พีอาร์ซี 
แอสฟัลท์  จ ากัด
9,960,000.-บาท 

 

คุณลักษณะ
เฉพาะถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด
เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน

งบประมาณ 

สัญญาซื้อขาย 
เลขที่  2/2564 

ลงวันที่  14  กันยายน
2564 

 


