
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
2561  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.จพง.การเงินและบญัชี  (น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 7,500*3   
2 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองคลัง) (น.ส. มารีแย กาโน) 8,500*3   
3 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผูช่้วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินและแผน(น.ส.อามเีน๊าะ ดือราโอะ) 6,000*3   
4 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองช่าง) (น.ส. ปัตมา มะสะ) 6,000*3   
5 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ  (นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 10,500*3   
6 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 8,500*3   
7 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม)  8,500*3   
8 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ส านักปลดั) (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) 7,500*3   
9 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.วิเคราะหฯ์ (ส านักปลัด) (น.ส.คอดีเย๊าะ สามะ) 8,500*3   
10 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ(นายโซรี  บาราหาแม) 7,500*3   
11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ (นายบูดีมาน  ยโูซ๊ะ) 6,500*3   
12 จัดจ้างเหมาบริการจนท.รักษาความปลอดภัย ทต.ปะแต (นายอับดลุวาหะ ดาหะยอ) 7,500*3   
13 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านฆอรอราแม (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 8,500*3   
14 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านฆอรอราแม(น.ส.ซาลีป๊ะ มะดีเยาะ) 8,500*3  
15 จัดจ้างเหมาบริการ พนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านฆอรอราแม(น.ส.การีหม๊ะ  ยานยา) 7,000*3   
16 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านปะแต  (น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 8,500*3   
17 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านปะแต (น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ) 8,500*3   
18 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านปะแต (น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 7,000*3  
19 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านตอเลาะ  (น.ส. ผุสดี ศรีสมบัติ) 8,500*3  
20 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านตอเลาะ  (น.ส.อามีเนาะห์  มดูอ) 7,000*3   
21 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านกาโต๊ะ (น.ส.มาดีหะ  บูดิง) 6,500*3   
22 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านตะโล๊ะเว (น.ส.ดารีกะห์  โต๊ะเดร์) 7,000*3  
23 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช านาญการงานด้านการศึกษา  (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 6,500*3   
24 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยศพด.  (นายมะลีเปง็  สาเอะ) 7,500*3   
25 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยศพด.  (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 7,500*3  
26 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยศพด.  (นายอสิมะแอ  มะยิ) 6,500*3  
27 จัดจ้างเหมาบริการ จพง.สาธารณสุข(น.ส. ปาตเีมาะ แปเฮาะอีเล) 9,000*3   
28 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  (นายมะสูดิง  มาซอ) 7,500*3   
29 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ ารถขยะ  (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 7,500*3   
30 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถขยะ (นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ) 6,500*3  

 
 
 
 

    /ล าดับที่...   
 
 



 
-2- 
 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
31 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถขยะ (นายนสัรี  บาโงยสะนอ) 6,500*3 
32 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถขยะ  (นายสะมะแอ ปะแตบือแน) 6,500*3 
33 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถขยะ  (นายอาบาซ  มะดือเระ) 6,500*3 
34 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ ารถขยะ  (นายฮ าดี  ยะโกะ) 6,500*3 
35 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถขยะ  (นายสรุียา บาโงยปะแต) 6,500*3 
36 จัดจ้างต่อสญัญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์เทศบาลต าบลปะแต 10,000.- บาท  
37 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์(โรคหัดภัยร้าย ใกล้ตัวเด็ก) 1,800.- บาท 
38 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปะแต 

ภาคเรยีนที่ 2 ประจ าปี 2561   
136,740.- บาท 

39 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านฆอรอราแม 
 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี 2561   

131,580.- บาท 

40 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านตอเลาะ 
 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี 2561   

100,620.- บาท 

41 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านตะโล๊ะเว 
 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี 2561   

54,180.- บาท 

42 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านกาโต๊ะ 
 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี 2561   

46,440.- บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   พฤศจิกายน   2561 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม   2561                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

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 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
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 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 

3 
 

จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผูช่้วย
เจ้าหน้าท่ีทะเบยีนทรัพย์สินและแผน 
(น.ส.อามีเน๊าะ ดือราโอะ) 

6,000*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส.อามีเน๊าะ ดือราโอะ) 
6,000*3   

(น.ส.อามีเน๊าะ ดือราโอะ) 
6,000*3   

เกณฑร์าคา 03/62 1 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 

4 
 

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

6,000*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส. ปัตมา มะสะ) 
6,000*3   

(น.ส. ปัตมา มะสะ) 
6,000*3   

เกณฑร์าคา 04/62 1 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 

5 
 

จัดจ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ   
(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 

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

(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 
10,500*3  

เกณฑร์าคา 05/62 1 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 

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 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 

7 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม)  

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

(นายมาฮามะ เจะ๊ตีแม) 
8,500*3 

เกณฑร์าคา 07/62 1 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 

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

7,500*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ)
7,500*3 

(น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ)
7,500*3 

เกณฑร์าคา 08/62 1 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 

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 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 

10 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ 
(นายโซรี  บาราหาแม) 

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

(นายโซรี  บาราหาแม) 
7,500*3 

เกณฑร์าคา 10/62 1 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 

11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ  
(นายบูดีมาน  ยูโซ๊ะ) 

6,500*3    เฉพาะเจาะจง (นายบูดีมาน  ยูโซ๊ะ) 
6,500*3   

(นายบูดีมาน  ยูโซ๊ะ) 
6,500*3   

เกณฑร์าคา 11/62 1 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 

12 จัดจ้างเหมาบริการจนท.รักษาความปลอดภัย 
ทต.ปะแต (นายอับดลุวาหะ ดาหะยอ) 

7,500*3    เฉพาะเจาะจง (นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 
7,500*3   

(นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 
7,500*3   

เกณฑร์าคา 12/62 1 ต.ค. 61 
31 ธ.ค. 61 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2561                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 
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. นูรีดา มะเซ็ง) 

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

(น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 
8,500*3   

เกณฑร์าคา 
13/62 21 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
14 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก

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

8,500*3   
(น.ส.ซาลปี๊ะ มะดีเยาะ) 

8,500*3   
เกณฑร์าคา 14/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
15 จัดจ้างเหมาบริการ พนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านฆอรอราแม(น.ส.การีหมะ๊  ยานยา) 
7,000*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส.การีหม๊ะ  ยานยา) 

7,000*3 
(น.ส.การีหม๊ะ  ยานยา) 

7,000*3 
เกณฑร์าคา 15/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
16 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 16/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
17 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 17/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
18 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก

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

7,000*3 
(น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 

7,000*3 
เกณฑร์าคา 18/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
19 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 19/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
20 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็ก

ศพด.บ้านตอเลาะ  (น.ส.อามีเนาะห์  มูดอ) 
7,000*3    เฉพาะเจาะจง (น.ส.อามีเนาะห์  มูดอ) 

7,000*3 
(น.ส.อามีเนาะห์  มูดอ) 

7,000*3 
เกณฑร์าคา 20/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
21 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 21/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
22 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 22/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
23 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช านาญการ

งานด้านการศึกษา  (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 
6,500*3   

 
เฉพาะเจาะจง (นายบาราเฮง ยูโซะ๊) 

6,500*3 
(นายบาราเฮง ยูโซะ๊) 

6,500*3 
เกณฑร์าคา 23/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
24 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยศพด.  (นายมะลีเป็ง  สาเอะ) 
7,500*3   

 
เฉพาะเจาะจง (นายมะลเีป็ง  สาเอะ) 

7,500*3   
(นายมะลเีป็ง  สาเอะ) 

7,500*3   
เกณฑร์าคา 24/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2561                                                  แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

25 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยศพด.  (นายอับดลุเลา๊ะ  แสแลแม) 

7,500*3  
 

เฉพาะเจาะจง (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม)
7,500*3 

(นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม)
7,500*3 

เกณฑร์าคา 
25/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
26 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ

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

6,500*3 
(นายอิสมะแอ  มะยิ) 

6,500*3 
เกณฑร์าคา 26/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
27 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 27/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
28 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-

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

7,500*3 
(นายมะสดูิง  มาซอ) 

7,500*3 
เกณฑร์าคา 28/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
29 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ า

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

7,500*3 
(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ)

7,500*3 
เกณฑร์าคา 29/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
30 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถ

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

6,500*3 
(นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ)

6,500*3 
เกณฑร์าคา 30/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
31 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถ

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

6,500*3 
(นายนัสรี  บาโงยสะนอ) 

6,500*3 
เกณฑร์าคา 31/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
32 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถ

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

6,500*3 
(นายสะมะแอ ปะแตบือแน)

6,500*3 
เกณฑร์าคา 32/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
33 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถ

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

6,500*3 
(นายอาบาซ  มะดือเระ) 

6,500*3 
เกณฑร์าคา 33/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
34 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ า

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

6,500*3 
(นายฮ าดี  ยะโกะ) 

6,500*3 
เกณฑร์าคา 34/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
35 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถ

ขยะ  (นายสุรยีา บาโงยปะแต) 
6,500*3  เฉพาะเจาะจง (นายสุรียา บาโงยปะแต) 

6,500*3 
(นายสุรียา บาโงยปะแต) 

6,500*3 
เกณฑร์าคา 35/62 1 ต.ค. 61 

31 ธ.ค. 61 
36 จัดจ้างต่อสญัญาการให้บริการเช่าพื้นที่

จัดเก็บเว็บไซตเ์ทศบาลต าบลปะแต 
10,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ซีเจเวิลด์ คอมมิวนิวเคช่ัน จ ากัด) 

10,000.- 
(บ.ซีเจเวิลด์ คอมมิวนิวเคช่ัน จ ากัด) 

10,000.- 
เกณฑร์าคา 36/62 1 ต.ค. 61 

30 ก.ย. 62 



-4- 
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เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

37 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์(โรคหัด
ภัยร้าย ใกล้ตัวเด็ก) 

1,800.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านลันกราฟิกยะลา) 
1,800.- 

(ร้านลันกราฟิกยะลา) 
1,800.- 

เกณฑร์าคา 37/62 29 ต.ค. 61 
5 พ.ย. 61 

38 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะแต 
 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี 2561   

136,740.-  เฉพาะเจาะจง นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ 
136,740.- 

นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ 
136,740.- 

เกณฑร์าคา 38/62 31 ต.ค. 61 
 

39 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม 
 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี 2561   

131,580.-    เฉพาะเจาะจง (นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
131,580.-   

(นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
131,580.-   

เกณฑร์าคา 39/62 31 ต.ค. 61 
 

40 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอเลาะ 
 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี 2561   

100,620.-      เฉพาะเจาะจง (นางสาวดาซือนี อาเซ็ง) 
100,620.- 

(นางสาวดาซือนี อาเซ็ง) 
100,620.- 

เกณฑร์าคา 40/62 31 ต.ค. 61 
 

41 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ๊เว 
 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี 2561   

54,180.-    เฉพาะเจาะจง (นางเสาเด๊าะ  ตาเยะ) 
54,180.-   

(นางเสาเด๊าะ  ตาเยะ) 
54,180.-   

เกณฑร์าคา 41/62 31 ต.ค. 61 
 

42 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโต๊ะ 
 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี 2561   

46,440.-    เฉพาะเจาะจง (นางสาวนูรีซัน  สาเหาะ) 
46,440.-   

(นางสาวนูรีซัน  สาเหาะ) 
46,440.-   

เกณฑร์าคา 42/62 31 ต.ค. 61 
 

 


