
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
2562  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 62,340.- บาท 
2 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตดัหญ้าและเครื่องเลื่อยยนต์ ส านักปลดั 4,480.- บาท 
3 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องปริ้นเตอร์ ส านักปลดั 1,050.- บาท 
4 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ส านักปลัด 7,500.- บาท 
5 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 43,239.- บาท 
6 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 16,298.- บาท 
7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งหมึกพิมพ์ 8,000.- บาท 
8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 7,861.- บาท 
9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 ยะลา 4,951.96 บาท 
10 จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงโครงการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,500.- บาท 
11 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์เกา้อี้และเวทีพร้อมตกแต่งโครงการจัดกจิกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12,360.- บาท 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   มกราคม   2563 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 62,340.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
62,340.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
62,340.- 

เกณฑร์าคา 05/63 4 ธ.ค. 62 
13 ธ.ค. 62 

2 
 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตดัหญ้าและเครื่อง
เลื่อยยนต์ ส านักปลัด 

4,480.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านมิงการช่าง) 
4,480.- 

(ร้านมิงการช่าง) 
4,480.- 

เกณฑร์าคา 11/63 4 ธ.ค. 62 
13 ธ.ค. 62 

3 
 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ส านักปลัด 

1,050.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,050.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
1,050.- 

เกณฑร์าคา 12/63 11 ธ.ค. 62 
18 ธ.ค. 62 

4 
 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ส านักปลัด 7,500.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
7,500.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
7,500.- 

เกณฑร์าคา 06/63 11 ธ.ค. 62 
16 ธ.ค. 62 

5 
 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 43,239.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
43,239.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
43,239.- 

เกณฑร์าคา 07/63 11 ธ.ค. 62 
16 ธ.ค. 62 

6 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 16,298.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
16,298.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
16,298.- 

เกณฑร์าคา 08/63 16 ธ.ค. 62 
20 ธ.ค. 62 

7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้ง
หมึกพิมพ ์

8,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
8,000.- 

(บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด) 
8,000.- 

เกณฑร์าคา 09/63 16 ธ.ค. 62 
20 ธ.ค. 62 

8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 7,861.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
7,861.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
7,861.- 

เกณฑร์าคา 10/63 16 ธ.ค. 62 
20 ธ.ค. 62 

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 
ยะลา 

4,951.96  เฉพาะเจาะจง (บ.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จ ากัด) 
4,951.96 

(บ.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จ ากัด) 
4,951.96 

เกณฑร์าคา 13/63 16 ธ.ค. 62 
17 ธ.ค. 62 

10 จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงโครงการจัด
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

10,500.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเอ็มซาวด์) 
10,500.- 

(ร้านเอ็มซาวด์) 
10,500.- 

เกณฑร์าคา 14/63 24 ธ.ค. 62 
3 ม.ค. 63 

11 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์เกา้อี้และเวทีพร้อม
ตกแต่งโครงการจัดกิจกรรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

12,360.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง  มะลี) 
12,360.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
12,360.- 

เกณฑร์าคา 15/63 24 ธ.ค. 62 
3 ม.ค. 63 

 


