
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ศพด.ฆอรอราแม 6,000.- บาท 
2 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตะโล๊ะเว 6,000.- บาท 
3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 40,200.- บาท 
4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 28,249.- บาท 
5 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยล 5,640.- บาท 
6 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
21,000.- บาท 

7 จัดจ้างท าป้ายอคิลิคพร้อมกรอบอลูมิเนียม กองคลัง 1,380.- บาท 
8 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 29,400.- บาท 
9 จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร 80,500.- บาท 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   สิงหาคม  2563  
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผูดู้แลเด็ก 
ศพด.ฆอรอราแม 

6,000.- 
 

 เฉพาะเจาะจง (นางสาวนูรไอนี  สาแม) 
6,000.- 

(นางสาวนูรไอนี  สาแม) 
6,000.- 

เกณฑร์าคา 83/63 1 ก.ค. 63 
30 ก.ย. 63 

2 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผูดู้แลเด็ก 
ศพด.ตะโล๊ะเว 

6,000.-  เฉพาะเจาะจง (นางสาวต่วนมุมีนะ๊ห์ ลอจ)ิ 
6,000.- 

(นางสาวต่วนมุมีนะ๊ห์ ลอจิ) 
6,000.- 

เกณฑร์าคา 84/63 1 ก.ค. 63 
30 ก.ย. 63 

3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู พร้อม
ติดตั้ง 

40,200.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.สรกรรณ เอ็ม.ที.เทรดดิ้ง) 
40,200.- 

(หจก.สรกรรณ เอ็ม.ที.เทรดดิ้ง) 
40,200.- 

เกณฑร์าคา 56/63 14 ก.ค. 63 
21 ก.ค. 63 

4 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 28,249.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
28,249.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
28,249.- 

เกณฑร์าคา 57/63 14 ก.ค. 63 
21 ก.ค. 63 

5 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ 3116 ยล 5,640.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
5,640.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
5,640.- 

เกณฑร์าคา 53/63 14 ก.ค. 63 
21 ก.ค. 63 

6 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม
อุปกรณ์ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าตามโครงการสตัว์ ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

21,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านส.รักษ์สัตว์) 
21,000.- 

((ร้านส.รักษ์สัตว์) 
21,000.- 

เกณฑร์าคา 58/63 15 ก.ค. 63 
22 ก.ค. 63 

7 จัดจ้างท าป้ายอคลิิคพร้อมกรอบอลูมิเนียม 
กองคลัง 

1,380.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ฟาฮัดดีไซด์ กรุ๊ปส์) 
1,380.- 

(หจก.ฟาฮัดดีไซด์ กรุ๊ปส์) 
1,380.- 

เกณฑร์าคา 54/63 17 ก.ค. 63 
24 ก.ค. 63 

8 จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง 29,400.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเฟิรส์ซัพพลาย) 
29,400.- 

(ร้านเฟิรส์ซัพพลาย) 
29,400.- 

เกณฑร์าคา 59/63 29 ก.ค. 63 
5 ส.ค. 63 

9 จัดซื้อเครื่องวิทยสุื่อสาร 80,500.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านนานา สื่อสาร) 
80,500.- 

(ร้านนานา สื่อสาร) 
80,500.- 

เกณฑร์าคา 60/63 29 ก.ค. 63 
5 ส.ค. 63 

 


