
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
2562  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.จพง.การเงินและบญัชี  (น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 7,500*3  บาท 
2 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองคลัง) (น.ส. มารีแย กาโน) 8,500*3  บาท 
3 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าที่ทะเบียนทรัพยส์ินและแผน (น.ส.อามีเน๊าะ ดือราโอะ) 6,200*3  บาท 
4 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองช่าง) (น.ส. ปัตมา มะสะ) 6,200*3  บาท 
5 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ  (นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 10,500*3  บาท 
6 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 8,500*3  บาท 
7 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม)  8,500*3  บาท 
8 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ส านักปลดั) (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) 8,500*3  บาท 
9 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.วิเคราะหฯ์ (ส านักปลัด) (น.ส.คอดีเย๊าะ สามะ) 8,500*3  บาท 
10 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ(นายโซรี  บาราหาแม) 7,500*3  บาท 
11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ (นายมะซาบารี มาฮอ) 4,500*3  บาท 
12 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านฆอรอราแม (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 8,500*3  บาท 
13 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านฆอรอราแม (น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 7,000*3 บาท 
14 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านปะแต  (น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 8,500*3  บาท 
15 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านปะแต (น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ) 8,500*3  บาท 
16 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านตอเลาะ  (น.ส. ผุสดี ศรีสมบัติ) 8,500*3 บาท 
17 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านตอเลาะ  (น.ส.อามีเน๊าะห์  มดูอ) 7,000*3  บาท 
18 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านกาโต๊ะ (น.ส.มาดีหะ  บูดิง) 6,500*3  บาท 
19 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านกาโต๊ะ  (น.ส.ซลับียะฮ์ ดือราแม) 7,000*3 บาท 
20 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านตะโล๊ะเว (น.ส.ดารีกะห์  โต๊ะเดร์) 7,000*3 บาท 
21 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านตะโละ๊เว(น.ส.ซาลีป๊ะ มะดีเยาะ) 8,500*3 บาท 
22 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช านาญการงานด้านการศึกษา  (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 6,500*3  บาท 
23 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยศพด.  (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 7,500*3 บาท 
24 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยศพด.  (นายอสิมะแอ  มะยิ) 6,500*3 บาท 
25 จัดจ้างเหมาบริการ จพง.สาธารณสุข (น.ส. ปาตเีมาะ แปเฮาะอีเล) 9,000*3  บาท 
26 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายตูแวลดูิง  ตูแวตือเงาะ) 7,500*3  บาท 
27 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย (นายตูแวรอนงิ  ตูแวตือเงาะ) 6,500*3 บาท 
28 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายนสัรี  บาโงยสะนอ) 6,500*3  บาท 
29 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย (นายสะมะแอ ปะแตบือแน) 6,500*3 บาท 
30 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายอาบาซ  มะดือเระ) 6,500*3 บาท 
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ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
31 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายฮ าดี  ยะโกะ) 6,500*3 บาท 
32 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 6,000*3 บาท 
33 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายบดูีมาน  ยูโซ๊ะ) 6,000*3 บาท 
34 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายสุรยิา  บาโงยปะแต) 6,000*3 บาท 
35 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  (นายมะสูดิง  มาซอ) 7,500*3 บาท 
36 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  (นายมาดารี  มูฮิ) 4,500*3 บาท 
37 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  (นายสุรายมี  ดาหะยอ) 4,500*3 บาท 
38 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าที่เทศกิจ (นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ) 4,500*3 บาท 
39 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเครื่องเสียงโครงการจดักิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจ าปี 2562 (กิจกรรมเทศบาลต าบล

ปะแตคัพ ต้านภัยยาเสพตดิ ครั้งท่ี 2) 
20,000.- บาท 

40 จ้างเหมาเจาะเลือด (ปลายนิ้ว) โครงการควบคุมโรคมาลาเรียในพ้ืนที่ระบาดต าบลปะแต 23,400.-  บาท 
41 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บต 9329 ยะลา 1,421.50 บาท 
42 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า แบบกล่องลวดตาข่าย (Gabians) บ้านบายอ หมู่ที่ 1 164,000.- บาท 
43 ซื้อวัสดุประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมูที่ 6 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 1,016.50 บาท  
44 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองช่าง 32,000.- บาท 
45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะตือมัน-สะป๋อง หมู่ที่ 2 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 3,151,000.- บาท 
46 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 39,405.- บาท 
47 จัดซื้ออินทผาลัมโครงการจดักิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจ าปี ๒๕๖๒ (รอมฎอนสัมพันธ์) 477,480.- บาท 
48 จ้างเหมาเช่าเต็นท,์เก้าอี,้เครื่องเสยีงและเวทีพร้อมตกแต่งโครงการปันรักให้น้อง ประจ าปี 2562 76,600.- บาท 
49 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง   7,890.-บาท 
50 จัดจ้างท าซุ้มเฉลิมพระเกียรตไิฟเบอร์กลาส 175,000.- บาท 
51 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นทโ์ดม,เก้าอี้และเครื่องเสียงโครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจ าปี 2562 

(รอมฎอนสมัพันธ์) 
22,490.- บาท 

52 จัดซื้อพร้อมตดิตั้งโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการปรับเปลีย่นหลอดไฟชนิดหลอดประหยดั
พลัง LED ส าหรับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลปะแต 

5,107,410.- บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   พฤษภาคม  2562 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.จพง.
การเงินและบัญชี  (น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 

7,500*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 
7,500*3   

(น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 
7,500*3   

เกณฑร์าคา 
01/62 1 เม.ย. 62 

30 มิ.ย. 62 
2 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึก
ข้อมูล (กองคลัง) (น.ส. มารีแย กาโน) 

8,500*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส. มารีแย กาโน) 
8,500*3 

(น.ส. มารีแย กาโน) 
8,500*3 

เกณฑร์าคา 02/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

3 
 

จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าที่ทะเบียน
ทรัพย์สินและแผน (น.ส.อามีเน๊าะ ดือราโอะ) 

6,200*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส.อามีเน๊าะ ดือราโอะ) 
6,200*3   

(น.ส.อามีเน๊าะ ดือราโอะ) 
6,200*3   

เกณฑร์าคา 03/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

4 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึก
ข้อมูล (กองช่าง) (น.ส. ปัตมา มะสะ) 

6,200*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส. ปัตมา มะสะ) 
6,200*3   

(น.ส. ปัตมา มะสะ) 
6,200*3   

เกณฑร์าคา 04/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

5 
 

จัดจ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ   
(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 

10,500*3    เฉพาะเจาะจง (นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 
10,500*3   

(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 
10,500*3  

เกณฑร์าคา 05/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

6 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 

8,500*3    เฉพาะเจาะจง (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 
8,500*3 

(นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 
8,500*3 

เกณฑร์าคา 06/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

7 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม)  

8,500*3    เฉพาะเจาะจง (นายมาฮามะ เจะ๊ตีแม) 
8,500*3 

(นายมาฮามะ เจะ๊ตีแม) 
8,500*3 

เกณฑร์าคา 07/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

8 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึก
ข้อมูล (ส านักปลัด) (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) 

8,500*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ)
8,500*3 

(น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ)
8,500*3 

เกณฑร์าคา 08/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

9 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.วิ
เคราะห์ฯ (ส านักปลัด) (น.ส.คอดีเย๊าะ สามะ) 

8,500*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส.คอดีเย๊าะ สามะ) 
8,500*3 

(น.ส.คอดีเย๊าะ สามะ) 
8,500*3 

เกณฑร์าคา 09/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

10 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ 
(นายโซรี  บาราหาแม) 

7,500*3    เฉพาะเจาะจง (นายโซรี  บาราหาแม) 
7,500*3 

(นายโซรี  บาราหาแม) 
7,500*3 

เกณฑร์าคา 10/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ  
(นายมะซาบารี มาฮอ) 

4,500*3  เฉพาะเจาะจง (นายมะซาบารี มาฮอ) 
4,500*3 

(นายมะซาบารี มาฮอ) 
4,500*3 

เกณฑร์าคา 11/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

12 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บ้านฆอรอราแม (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 

8,500*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 
8,500*3   

(น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 
8,500*3   

เกณฑร์าคา 
12/62 1 เม.ย. 62 

30 มิ.ย. 62 
-2- 



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

วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

13 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านฆอรอราแม (น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 

7,000*3   เฉพาะเจาะจง (น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 
7,000*3 

(น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 
7,000*3 

เกณฑร์าคา 13/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

14 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านปะแต  (น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 

8,500*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 
8,500*3   

(น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 
8,500*3   

เกณฑร์าคา 14/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

15 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านปะแต (น.ส. คอลเียาะ  ลาเตะ) 

8,500*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ)
8,500*3   

(น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ)
8,500*3   

เกณฑร์าคา 15/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

16 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็ก
ศพด.บ้านตอเลาะ  (น.ส. ผุสดี ศรสีมบัติ) 

8,500*3   เฉพาะเจาะจง (น.ส. ผุสดี ศรสีมบตัิ) 
8,500*3   

(น.ส. ผุสดี ศรสีมบตัิ) 
8,500*3   

เกณฑร์าคา 16/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

17 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็ก
ศพด.บ้านตอเลาะ  (น.ส.อามีเน๊าะห์  มูดอ) 

7,000*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส.อามีเน๊าะห์  มูดอ) 
7,000*3 

(น.ส.อามีเน๊าะห์  มูดอ) 
7,000*3 

เกณฑร์าคา 17/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

18 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็ก
ศพด.บ้านกาโตะ๊ (น.ส.มาดีหะ  บูดิง) 

6,500*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส.มาดหีะ  บูดิง) 
6,500*3   

(น.ส.มาดหีะ  บูดิง) 
6,500*3   

เกณฑร์าคา 18/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

19 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็ก
ศพด.บ้านกาโตะ๊  (น.ส.ซลับียะฮ์ ดือราแม) 

7,000*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส.ซัลบยีะฮ์ ดือราแม) 
7,000*3   

(น.ส.ซัลบยีะฮ์ ดือราแม) 
7,000*3   

เกณฑร์าคา 19/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

20 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็ก
ศพด.บ้านตะโละ๊เว (น.ส.ดารีกะห์  โต๊ะเดร์) 

7,000*3  
 

เฉพาะเจาะจง (น.ส.ดารีกะห์  โตะ๊เดร์)
7,000*3 

(น.ส.ดารีกะห์  โตะ๊เดร์)
7,000*3 

เกณฑร์าคา 20/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

21 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านตะโละ๊เว(น.ส.ซาลีปะ๊ มะดีเยาะ) 

8,500*3   เฉพาะเจาะจง (น.ส.ซาลปี๊ะ มะดีเยาะ) 
8,500*3   

(น.ส.ซาลปี๊ะ มะดีเยาะ) 
8,500*3   

เกณฑร์าคา 21/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

22 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช านาญการ
งานด้านการศึกษา  (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 

6,500*3   
 

เฉพาะเจาะจง (นายบาราเฮง ยูโซะ๊) 
6,500*3 

(นายบาราเฮง ยูโซะ๊) 
6,500*3 

เกณฑร์าคา 22/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

23 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยศพด.  (นายอับดลุเลา๊ะ  แสแลแม) 

7,500*3  
 

เฉพาะเจาะจง (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม)
7,500*3 

(นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม)
7,500*3 

เกณฑร์าคา 
23/62 1 เม.ย. 62 

30 มิ.ย. 62 
24 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยศพด.  (นายอิสมะแอ  มะยิ) 
6,500*3   เฉพาะเจาะจง (นายอิสมะแอ  มะยิ) 

6,500*3 
(นายอิสมะแอ  มะยิ) 

6,500*3 
เกณฑร์าคา 24/62 1 เม.ย. 62 

30 มิ.ย. 62 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2562                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

25 จัดจ้างเหมาบริการ จพง.สาธารณสุข 
(น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอเีล) 

9,000*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอเีล)
9,000*3 

(น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอเีล)
9,000*3 

เกณฑร์าคา 25/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

26 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายตูแวลดูิง  ตูแวตือเงาะ) 

7,500*3    เฉพาะเจาะจง (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ)
7,500*3 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ)
7,500*3 

เกณฑร์าคา 26/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

27 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย (นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ) 

6,500*3   เฉพาะเจาะจง (นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ)
6,500*3 

(นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ)
6,500*3 

เกณฑร์าคา 27/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

28 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายนัสรี  บาโงยสะนอ) 

6,500*3  เฉพาะเจาะจง (นายนัสรี  บาโงยสะนอ) 
6,500*3 

(นายนัสรี  บาโงยสะนอ) 
6,500*3 

เกณฑร์าคา 28/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

29 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย (นายสะมะแอ ปะแตบือแน) 

6,500*3  เฉพาะเจาะจง (นายสะมะแอ ปะแตบือแน)
6,500*3 

(นายสะมะแอ ปะแตบือแน)
6,500*3 

เกณฑร์าคา 29/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

30 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายอาบาซ  มะดือเระ) 

6,500*3  เฉพาะเจาะจง (นายอาบาซ  มะดือเระ) 
6,500*3 

(นายอาบาซ  มะดือเระ) 
6,500*3 

เกณฑร์าคา 30/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

31 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายฮ าดี  ยะโกะ) 

6,500*3  เฉพาะเจาะจง (นายฮ าดี  ยะโกะ) 
6,500*3 

(นายฮ าดี  ยะโกะ) 
6,500*3 

เกณฑร์าคา 31/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

32 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 

6,000*3  เฉพาะเจาะจง (นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 
6,000*3 

(นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 
6,000*3 

เกณฑร์าคา 32/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

33 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายบูดีมาน  ยูโซ๊ะ) 

6,000*3  เฉพาะเจาะจง (นายบูดีมาน  ยูโซ๊ะ) 
6,000*3 

(นายบูดีมาน  ยูโซ๊ะ) 
6,000*3 

เกณฑร์าคา 33/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

34 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายสุรยิา  บาโงยปะแต) 

6,000*3  เฉพาะเจาะจง (นายสุริยา  บาโงยปะแต) 
6,000*3 

(นายสุริยา  บาโงยปะแต) 
6,000*3 

เกณฑร์าคา 34/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

35 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-
กู้ภัย  (นายมะสูดิง  มาซอ) 

7,500*3    เฉพาะเจาะจง (นายมะสดูิง  มาซอ) 
7,500*3 

(นายมะสดูิง  มาซอ) 
7,500*3 

เกณฑร์าคา 35/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

36 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-
กู้ภัย  (นายมาดารี  มูฮิ) 

4,500*3  เฉพาะเจาะจง (นายมาดารี  มูฮิ) 
4,500*3 

(นายมาดารี  มูฮิ) 
4,500*3 

เกณฑร์าคา 36/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 



-4- 
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2562                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

37 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-
กู้ภัย  (นายสุรายมี  ดาหะยอ) 

4,500*3  เฉพาะเจาะจง (นายสุรายมี  ดาหะยอ) 
4,500*3 

(นายสุรายมี  ดาหะยอ) 
4,500*3 

เกณฑร์าคา 37/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

38 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าที่เทศกิจ 
(นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ) 

4,500*3  เฉพาะเจาะจง (นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ) 
4,500*3 

(นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ)
4,500*3 

เกณฑร์าคา 38/62 1 เม.ย. 62 
30 มิ.ย. 62 

39 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเครื่องเสียงโครงการ
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจ าปี 2562 
(กิจกรรมเทศบาลต าบลปะแตคัพ ต้านภัยยา
เสพติด ครั้งท่ี 2) 

20,000.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง  มะลี) 
20,000.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
20,000.- 

เกณฑร์าคา 108/62 3 เม.ย. 62 
29 เม.ย. 62 

40 จ้างเหมาเจาะเลือด (ปลายนิ้ว) โครงการ
ควบคุมโรคมาลาเรยีในพ้ืนท่ีระบาดต าบล
ปะแต 

23,400.-  เฉพาะเจาะจง (นางสาวเสาดะห์ มฮูิ) 
23,400.- 

(นางสาวเสาดะห์ มฮูิ) 
23,400.- 

เกณฑร์าคา 109/62 3 เม.ย. 62 
23 เม.ย. 62 

41 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บต 9329 
ยะลา 

1,421.50  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์) 
1,421.50 

(หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์) 
1,421.50 

เกณฑร์าคา 110/62 4 เม.ย. 62 
5 เม.ย. 62 

42 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า แบบกล่องลวด
ตาข่าย (Gabians) บ้านบายอ หมู่ที่ 1 

164,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส.เอส.บี ซีวิล) 
164,000.- 

(หจก.เอส.เอส.บี ซีวิล) 
164,000.- 

เกณฑร์าคา 05/62 11 เม.ย. 62 

43 ซื้อวัสดุประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านหมูที่ 6 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

1,016.50  เฉพาะเจาะจง (ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
1,016.50 

(ร้านยะลาเทรดดิ้ง) 
1,016.50 

เกณฑร์าคา 39/62 17 เม.ย. 62 
24 เม.ย. 62 

44 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองช่าง 32,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
32,000.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
32,000.- 

เกณฑร์าคา 40/62 17 เม.ย. 62 
23 เม.ย. 62 

45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะตือมัน-
สะป๋อง หมู่ที่ 2 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

3,151,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส.เอส.บี ซีวิล) 
3,151,000.- 

(หจก.เอส.เอส.บี ซีวิล) 
3,151,000.- 

เกณฑร์าคา 06/62 18 เม.ย. 62 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2562                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

46 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านักปลดั 39,405.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
39,405.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
39,405.- 

เกณฑร์าคา 41/62 23 เม.ย. 62 
30 เม.ย. 62 

47 จัดซื้ออินทผาลัมโครงการจดักิจกรรมเดือน
รอมฎอนอันประเสริฐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
(รอมฎอนสมัพันธ์) 

477,480.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านเอสเอส ซัพพลาย) 
477,480.- 

(ร้านเอสเอส ซัพพลาย) 
477,480.- 

เกณฑร์าคา 42/62 23 เม.ย. 62 
29 เม.ย. 62 

48 จ้างเหมาเช่าเต็นท,์เก้าอี,้เครื่องเสยีงและเวที
พร้อมตกแต่งโครงการปันรักให้น้อง ประจ าปี 
2562 

76,600.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง  มะลี) 
76,600.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
76,600.- 

เกณฑร์าคา 111/62 23 เม.ย. 62 
30 เม.ย. 62 

49 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  
กองคลัง   

7,890.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
7,890.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
7,890.- 

เกณฑร์าคา 112/62 23 เม.ย. 62 
30 เม.ย. 62 

50 จัดจ้างท าซุ้มเฉลิมพระเกียรตไิฟเบอร์กลาส 175,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านปาโตกราฟฟิค) 
175,000.- 

(ร้านปาโตกราฟฟิค) 
175,000.- 

เกณฑร์าคา 07/62 23 เม.ย. 62 

51 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นทโ์ดม,เก้าอี้และเครื่องเสียง
โครงการจดักิจกรรมเดือนรอมฎอนอัน
ประเสริฐ ประจ าปี 2562 (รอมฎอนสัมพันธ์) 

22,490.-  เฉพาะเจาะจง (นายมาอุง  มะลี) 
22,490.- 

(นายมาอุง  มะลี) 
22,490.- 

เกณฑร์าคา 113/62 24 เม.ย. 62 
1 พ.ค. 62 

52 จัดซื้อพร้อมตดิตั้งโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานโดยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟ
ชนิดหลอดประหยดัพลัง LED ส าหรับไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลปะแต 

5,107,410.-  เฉพาะเจาะจง (บ.เจ.ซี.อินเตอร์ มารเ์ก็ตติ้ง จ ากดั) 
5,107,410.- 

(บ.เจ.ซี.อินเตอร์ มารเ์ก็ตติ้ง จ ากดั) 
5,107,410.- 

เกณฑร์าคา 04/62 30 เม.ย. 62 
 

 
 


