
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
2563  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.จพง.การเงินและบญัชี  (น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 7,500*6  บาท 
2 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองคลัง) (น.ส. มารีแย กาโน) 8,500*6  บาท 
3 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผูช่้วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินและแผนงานพัสดุ  (น.ส. ซานยีะห์ สะตาเฮ) 8,500*6  บาท 
4 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผูช่้วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินและแผน (น.ส.อามีเนา๊ะ ดือราโอะ) 6,200*6 บาท   
5 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองช่าง) (น.ส. ปัตมา มะสะ) 6,200*6  บาท 
6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ (นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 10,500*6  บาท 
7 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช่วยช่างส ารวจ  (นายสรุียา บาโงยปะแต) 6,000*6  บาท 
8 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช่วยช่างประปา  (นายอาบ๊าส  มามุ) 4,500*6  บาท 
9 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  (นายมาฮามะซ าร ีบือราเฮง) 8,500*6 บาท 
10 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  (นายมาฮามะ เจะ๊ตีแม)  8,500*6  บาท  
11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.นักวิเคราะหฯ์  (นางสาวรอซือละห์  ดือราแม) 6,000*6  บาท 
12 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักปลดั (น.ส.นรูฮัน รอยิง) 6,000*6  บาท  
13 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานประชาสัมพันธ์ (นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ) 4,500*6  บาท 
14 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ  (นายโซรี  บาราหาแม) 7,500*6  บาท 
15 จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด (นายมูหามะ  สะแต) 4,500*6  บาท 
16 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ (นายมะซาบารี มาฮอ) 4,500*6 บาท 
17 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ (นายอับดุลตอเลาะ เจ๊ะหะ) 4,500*6  บาท 
18 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ (นายสุไลมาน  ปะโงปะแต) 4,500*6 บาท 
19 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านฆอรอราแม (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 8,500*6  บาท 
20 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านฆอรอราแม (น.ส. นูรไอนี  สาแม) 6,000*6  บาท 
21 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านปะแต  (น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 9,000*6  บาท 
22 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านปะแต  (น.ส.คอลีเยาะ ลาเตะ) 8,500*6  บาท 
23 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านปะแต (น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 7,000*6 บาท 
24 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านตอเลาะ  (น.ส.อามีเนาะห์  มดูอ) 7,000*6  บาท 
25 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านตะโล๊ะเว (น.ส.ดารีกะห์  โต๊ะเดร์) 7,000*6 บาท 
26 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านตะโล๊ะเว (น.ส.ต่วนมุมีน๊ะห์  ลอจิ) 6,000*6 บาท 
27 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านกาโต๊ะ (น.ส.ซาลีป๊ะ มะดีเยาะ) 8,500*6 บาท 
28 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านกาโต๊ะ (น.ส.ซลับียะฮ์ ดือราแม) 7,000*6 บาท 
29 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยศพด.  (นายอสิมะแอ  มะยิ) 6,500*6  บาท 
30 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช านาญการงานด้านการศึกษา  (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 6,500*6  บาท 
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ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
31 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม (นายอับดุลเลาะ  สอืมุ) 6,000*6  บาท 
32 จัดจ้างเหมาบริการ จพง.สาธารณสุข  (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอเีล) 9,000*6  บาท 
33 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายตูแวลดูิง  ตูแวตือเงาะ) 7,500*6  บาท 
34 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายตูแวรอนงิ  ตูแวตือเงาะ) 6,500*6  บาท 
35 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายนสัรี  บาโงยสะนอ) 6,500*6  บาท 
36 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายสะมะแอ  ปะแตบือแน) 6,500*6  บาท 
37 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายอาบาซ  มะดือเระ) 6,500*6  บาท 
38 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายฮ าดี  ยะโกะ) 6,500*6  บาท 
39 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 6,000*6  บาท 
40 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายรอมือลี สาแม) 4,500*6  บาท 
41 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  (นายมะสูดิง  มาซอ) 7,500*6  บาท 
42 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  (นายมะดารี  มูฮิ) 4,500*6  บาท 
43 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  (นายสุรเดช เจ๊ะอมูา) 4,500*6  บาท 
44 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าที่เทศกิจ (นายอับดุลลา  สะเอะ) 6,000*6  บาท 
45 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ า (นายมะซากี  บือรอ) 4,500*6  บาท 
46 จัดจ้างต่อสญัญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์เทศบาลต าบลปะแต 10,000.-  บาท 
47 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 22,470.-  บาท 
48 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ส านักปลัด 400.-  บาท  
49 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านฆอรอราแม (น.ส.โสรยา  เปาะเต๊ะ) 6,000*6 บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   พฤศจิกายน   2563 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

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*6    เฉพาะเจาะจง (น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 
7,500*6   

(น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 
7,500*6   

เกณฑร์าคา 01/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

2 
 

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

8,500*6    เฉพาะเจาะจง (น.ส. มารีแย กาโน) 
8,500*6 

(น.ส. มารีแย กาโน) 
8,500*6 

เกณฑร์าคา 02/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

3 
 

จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผูช่้วย
เจ้าหน้าท่ีทะเบยีนทรัพย์สินและแผนงาน
พัสดุ  (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) 

8,500*6    เฉพาะเจาะจง (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ)
8,500*6 

(น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ)
8,500*6 

เกณฑร์าคา 03/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

4 
 

จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผูช่้วย
เจ้าหน้าท่ีทะเบยีนทรัพย์สินและแผน 
(น.ส.อามีเน๊าะ ดือราโอะ) 

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

(น.ส.อามีเน๊าะ ดือราโอะ) 
6,200*6   

เกณฑร์าคา 04/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

5 
 

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

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

(น.ส. ปัตมา มะสะ) 
6,200*6   

เกณฑร์าคา 05/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

6 
 

จัดจ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ   
(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 

10,500*6    เฉพาะเจาะจง (นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 
10,500*6   

(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 
10,500*6  

เกณฑร์าคา 06/63 1 ต.ค. 62 
31 มี.ค. 63 

7 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช่วยช่างส ารวจ  
(นายสุรียา บาโงยปะแต) 

6,000*6  เฉพาะเจาะจง (นายสุรียา บาโงยปะแต) 
6,000*6 

(นายสุรียา บาโงยปะแต) 
6,000*6 

เกณฑร์าคา 07/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

8 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช่วยช่าง
ประปา  (นายอาบ๊าส  มามุ) 

4,500*6  เฉพาะเจาะจง (นายอาบ๊าส  มามุ) 
4,500*6 

(นายอาบ๊าส  มามุ) 
4,500*6 

เกณฑร์าคา 08/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

9 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 

8,500*6    เฉพาะเจาะจง (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 
8,500*6 

(นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 
8,500*6 

เกณฑร์าคา 09/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

10 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม)  

8,500*6    เฉพาะเจาะจง (นายมาฮามะ เจะ๊ตีแม) 
8,500*6 

(นายมาฮามะ เจะ๊ตีแม) 
8,500*6 

เกณฑร์าคา 10/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.นักวิเคราะห์
ฯ (นางสาวรอซือละห์  ดือราแม) 

6,000*6    เฉพาะเจาะจง (นางสาวรอซือละห์  ดือราแม) 
6,000*6 

(นางสาวรอซือละห์  ดือราแม) 
6,000*6 

เกณฑร์าคา 11/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

12 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าที่บันทึก
ข้อมูล ส านักปลัด (น.ส.นรูฮัน รอยิง) 

6,000*6    เฉพาะเจาะจง (นางสาวนูรฮัน รอยิง) 
6,000*6 

(นางสาวนูรฮัน รอยิง) 
6,000*6 

เกณฑร์าคา 12/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 
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เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

13 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานประชาสัมพันธ์
(นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ) 

4,500*6  เฉพาะเจาะจง (นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ)
4,500*6 

(นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ) 
4,500*6 

เกณฑร์าคา 13/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

14 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ 
(นายโซรี  บาราหาแม) 

7,500*6    เฉพาะเจาะจง (นายโซรี  บาราหาแม) 
7,500*6 

(นายโซรี  บาราหาแม) 
7,500*6 

เกณฑร์าคา 14/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

15 จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทิท าความสะอาด 
(นายมูหามะ  สะแต) 

4,500*6  เฉพาะเจาะจง (นายมูหามะ  สะแต) 
4,500*6 

(นายมูหามะ  สะแต) 
4,500*6 

เกณฑร์าคา 15/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

16 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ  
(นายมะซาบารี มาฮอ) 

4,500*6  เฉพาะเจาะจง (นายมะซาบารี มาฮอ) 
4,500*6 

(นายมะซาบารี มาฮอ) 
4,500*6 

เกณฑร์าคา 16/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

17 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ  
(นายอับดุลตอเลาะ เจ๊ะหะ) 

4,500*6  เฉพาะเจาะจง (นายอับดุลตอเลาะ เจ๊ะหะ)
4,500*6 

(นายอับดุลตอเลาะ เจ๊ะหะ)
4,500*6 

เกณฑร์าคา 17/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

18 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ  
(นายสุไลมาน  ปะโงปะแต) 

4,500*6  เฉพาะเจาะจง (นายสุไลมาน  ปะโงปะแต) 
4,500*6 

(นายสุไลมาน  ปะโงปะแต) 
4,500*6 

เกณฑร์าคา 18/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

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

8,500*6    เฉพาะเจาะจง (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 
8,500*6   

(น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 
8,500*6   

เกณฑร์าคา 
19/64 1 ต.ค. 63 

31 มี.ค. 64 
20 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก 

ศพด.บ้านฆอรอราแม (น.ส. นูรไอนี  สาแม) 
6,000*6    เฉพาะเจาะจง (น.ส. นูรไอนี  สาแม) 

6,000*6   
(น.ส. นูรไอนี  สาแม) 

6,000*6   
เกณฑร์าคา 

20/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

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

9,000*6    เฉพาะเจาะจง (น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 
9,000*6   

(น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 
9,000*6   

เกณฑร์าคา 21/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

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

8,500*6    เฉพาะเจาะจง (น.ส.คอลีเยาะ ลาเตะ) 
8,500*6   

(น.ส.คอลีเยาะ ลาเตะ) 
8,500*6   

เกณฑร์าคา 22/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

23 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านปะแต (น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 

7,000*6   เฉพาะเจาะจง (น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 
7,000*6 

(น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 
7,000*6 

เกณฑร์าคา 23/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม   2563                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

24 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็ก
ศพด.บ้านตอเลาะ  (น.ส.อามีเนาะห์  มูดอ) 

7,000*6    เฉพาะเจาะจง (น.ส.อามีเนาะห์  มูดอ) 
7,000*6 

(น.ส.อามีเนาะห์  มูดอ) 
7,000*6 

เกณฑร์าคา 24/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

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

7,000*6  
 

เฉพาะเจาะจง (น.ส.ดารีกะห์  โตะ๊เดร์)
7,000*6 

(น.ส.ดารีกะห์  โตะ๊เดร์)
7,000*6 

เกณฑร์าคา 25/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

26 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็ก
ศพด.บ้านตะโละ๊เว (น.ส.ต่วนมุมีนะ๊ห์  ลอจิ) 

6,000*6  
 

เฉพาะเจาะจง (น.ส.ต่วนมมุีน๊ะห์  ลอจิ)
6,000*6 

(น.ส.ต่วนมมุีน๊ะห์  ลอจิ)
6,000*6 

เกณฑร์าคา 26/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

27 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านกาโตะ๊ (น.ส.ซาลีปะ๊ มะดีเยาะ) 

8,500*6   เฉพาะเจาะจง (น.ส.ซาลปี๊ะ มะดีเยาะ) 
8,500*6   

(น.ส.ซาลปี๊ะ มะดีเยาะ) 
8,500*6   

เกณฑร์าคา 27/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

28 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็ก
ศพด.บ้านกาโตะ๊ (น.ส.ซลับียะฮ์ ดอืราแม) 

7,000*6  เฉพาะเจาะจง (น.ส.ซัลบยีะฮ์ ดือราแม) 
7,000*6 

(น.ส.ซัลบยีะฮ์ ดือราแม) 
7,000*6 

เกณฑร์าคา 28/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

29 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยศพด.  (นายอิสมะแอ  มะยิ) 

6,500*6   
 

เฉพาะเจาะจง (นายอิสมะแอ  มะยิ)  
6,500*6   

(นายอิสมะแอ  มะยิ) 
6,500*6    

เกณฑร์าคา 29/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

30 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช านาญการ
งานด้านการศึกษา  (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 

6,500*6   
 

เฉพาะเจาะจง (นายบาราเฮง ยูโซะ๊) 
6,500*6 

(นายบาราเฮง ยูโซะ๊) 
6,500*6 

เกณฑร์าคา 30/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

31 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการ
วัฒนธรรม (นายอับดลุเลาะ  สือม)ุ 

6,000*6    เฉพาะเจาะจง (นายอับดุลเลาะ  สือมุ) 
6,000*6   

(นายอับดุลเลาะ  สือมุ) 
6,000*6   

เกณฑร์าคา 31/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

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

9,000*6    เฉพาะเจาะจง (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอเีล)
9,000*6 

(น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอเีล)
9,000*6 

เกณฑร์าคา 32/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

33 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายตูแวลดูิง  ตูแวตือเงาะ) 

7,500*6    เฉพาะเจาะจง (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ)
7,500*6 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ)
7,500*6 

เกณฑร์าคา 33/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

34 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ) 

6,500*6 
 

เฉพาะเจาะจง (นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ)
6,500*6 

(นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ)
6,500*6 

เกณฑร์าคา 
3464 1 ต.ค. 63 

31 มี.ค. 64 
35 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ

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

6,500*6 
(นายนัสรี  บาโงยสะนอ) 

6,500*6 
เกณฑร์าคา 35/64 1 ต.ค. 63 

31 มี.ค. 64 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม   2563                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

36 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บ
ขยะมูลฝอย  (นายสะมะแอ  ปะแตบือแน) 

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

(นายสะมะแอ ปะแตบือแน)
6,500*6 

เกณฑร์าคา 36/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

37 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บ
ขยะมูลฝอย  (นายอาบาซ  มะดือเระ) 

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

(นายอาบาซ  มะดือเระ) 
6,500*6 

เกณฑร์าคา 37/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

38 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บ
ขยะมูลฝอย  (นายฮ าดี  ยะโกะ) 

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

(นายฮ าดี  ยะโกะ) 
6,500*6 

เกณฑร์าคา 38/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

39 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บ
ขยะมูลฝอย  (นายอับดลุวาหะ ดาหะยอ) 

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

(นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 
6,000*6   

เกณฑร์าคา 39/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

40 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บ
ขยะมูลฝอย  (นายรอมือลี สาแม) 

4,500*6    เฉพาะเจาะจง (นายรอมือลี สาแม) 
4,500*6   

(นายรอมือลี สาแม) 
4,500*6   

เกณฑร์าคา 40/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

41 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-
กู้ภัย  (นายมะสูดิง  มาซอ) 

7,500*6    เฉพาะเจาะจง (นายมะสดูิง  มาซอ) 
7,500*6 

(นายมะสดูิง  มาซอ) 
7,500*6 

เกณฑร์าคา 41/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

42 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-
กู้ภัย  (นายมะดารี  มฮูิ) 

4,500*6  เฉพาะเจาะจง (นายมะดารี  มูฮิ) 
4,500*6 

(นายมะดารี  มูฮิ) 
4,500*6 

เกณฑร์าคา 42/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

43 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-
กู้ภัย  (นายสุรเดช เจ๊ะอมูา) 

4,500*6  เฉพาะเจาะจง (นายสุรเดช เจ๊ะอูมา) 
4,500*6 

(นายสุรเดช เจ๊ะอูมา) 
4,500*6 

เกณฑร์าคา 43/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

44 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าที่เทศกิจ 
(นายอับดุลลา  สะเอะ) 

6,000*6  เฉพาะเจาะจง (นายอับดุลลา  สะเอะ) 
6,000*6 

(นายอับดุลลา  สะเอะ) 
6,000*6 

เกณฑร์าคา 44/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

45 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
(นายมะซากี  บือรอ) 

4,500*6  เฉพาะเจาะจง (นายมะซากี  บือรอ) 
4,500*6 

(นายมะซากี  บือรอ) 
4,500*6 

เกณฑร์าคา 45/64 1 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

46 จัดจ้างต่อสญัญาการให้บริการเช่าพื้นที่
จัดเก็บเว็บไซตเ์ทศบาลต าบลปะแต 

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

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

เกณฑร์าคา 01/64 1 ต.ค. 63 
30 ก.ย. 64 

47 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

22,470.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานี เจริญ เทรดดิ้ง จ ากัด) 
22,470.- 

(บ.ปัตตานี เจริญ เทรดดิ้ง จ ากัด) 
22,470.- 

เกณฑร์าคา 02/64 22 ต.ค. 63 
29 ต.ค. 63 
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เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

48 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์  
ส านักปลัด 

400.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานี เจริญ เทรดดิ้ง จ ากัด) 
400.- 

(บ.ปัตตานี เจริญ เทรดดิ้ง จ ากัด) 
400.- 

เกณฑร์าคา 03/64 28 ต.ค. 63 
4 พ.ย. 63 

49 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านฆอรอราแม 
 (น.ส.โสรยา  เปาะเตะ๊) 

6,000*6   เฉพาะเจาะจง (น.ส.โสรยา  เปาะเตะ๊) 
6,000*6   

(น.ส.โสรยา  เปาะเตะ๊) 
6,000*6 

เกณฑร์าคา 46/64 30 ต.ค. 63 
31 มี.ค. 64 

 


