
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ  (นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 10,500*12  บาท 
2 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองช่าง)  (นายสะมะแอ ยาแม) 8,500*12  บาท 
3 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส. ผุสดี ศรีสมบัต)ิ 8,500*12  บาท 
4 จัดจ้างเหมาบรกิารพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ) 8,500*12  บาท 
5 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาฯ (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) 8,500*12  บาท 
6 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ (ส านักปลัด) (น.ส.คอดีเย๊าะ สามะ) 8,500*12  บาท 
7 จดัจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองคลัง) (น.ส. มารีแย กาโน) 8,500*12  บาท 
8 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ส านักปลัด) (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) 8,500*12  บาท 
9 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส. ซาลีป๊ะ มะดีเยาะ) 8,500*12  บาท 
10 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 8,500*12  บาท 
11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความปลอดภัย  (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 7,500*12  บาท 
12 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ ารถขยะ  (นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ) 7,500*12  บาท 
13 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ ารถขยะ  (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 7,500*12  บาท 
14 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส.มาดีหะ  บูดิง) 6,500*12  บาท 
15 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถขยะ (นายนัสรี  บาโงยสะนอ) 6,500*12  บาท 
16 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถขยะ(นายรอมือลี  สาแม) 6,500*12  บาท 
17 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถขยะ (นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ) 6,500*12  บาท 
18 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ ารถขยะ  (นายฮ าดี  ยะโกะ) 6,500*12  บาท 
19 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ  (นายบูดีมัน  ยูโซ๊ะ) 6,500*12  บาท 
20 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถขยะ (นายอิสมะแอ  มะย)ิ 6,500*12  บาท 
21 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ ารถขยะ  (นายโซรี  บาราหาแม) 7,500*12  บาท 
22 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน คนสวน  (นายอาบาซ  มะดือเระ) 6,500*12  บาท 
23 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ช่างส ารวจ  (นายสุรียา บาโงยปะแต) 6,500*12  บาท 
24 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส.ดารีกะห์  โต๊ะเดร)์ 7,000*12  บาท 
25 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาฯ (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม)  8,500*12  บาท 
26 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความปลอดภัย  (นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 7,500*12  บาท 
27 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความปลอดภัย  (นายมะลีเป็ง  สาเอะ) 7,500*12  บาท 
28 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถขยะ  (นายสะมะแอ ปะแตบือแน) 6,500*12  บาท 
29 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.จนท.ทะเบียนทรัพย์สินฯ  (น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 7,000*12  บาท 
30 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 7,000*12  บาท 

    /ล าดับที่...   
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ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
31 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส.การีหม๊ะ  ยานยา) 7,000*12  บาท 
32 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส.อามีเนาะห์  มูดอ) 7,000*12  บาท   
33 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาฯ (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 8,500*12  บาท   
34 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช านาญการงานด้านการศึกษา  (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 6,500*12  บาท 
35 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ ารถขยะ  (นายมะซูดิง  มาซอ) 7,500*12  บาท 
36 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 8,500*12  บาท  

37 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ส านักปลัด 200,000.-  บาท 

38 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง กองคลัง 15,000.-  บาท 

39 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง กองช่าง 200,000.-  บาท 

40 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 200,000.-  บาท 

41 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 ยะลา 1,272.23.-  บาท 

42 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 ยะลา 1,698.09.-  บาท 

43 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 14,198.90.-  บาท 

44 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 ยะลา 6,741.-  บาท 

45 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตา มโครงการอาหารกลางวัน ศพด .บ้านฆอรอราแม ภาคเรียนท่ี  2/2559   
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

104,000.-  บาท 

46 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน ศพด .บ้านปะแต ภาคเรียนท่ี  2/2559   
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

104,000.-  บาท 

47 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารก ลางวัน ศพด .บ้านตอเลาะ  ภาคเรียนที่  2/2559   
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

84,000.-  บาท 

48 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ต าบลปะแต นม กล่อง ยู เอช ที จ านวน 3 ศูนย์ ภาคเรียน 2/ 2559 พร้อมช่วง
ปิดภาคเรียนที่ 2/2559  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

148,423.60.- บาท 

49 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมถุงพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียน 2/2559 ประจ าปีงบประมาณ  2560 ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  7  โรง 

877,772.- บาท 

50 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นม กล่อง ยู เอช ที ช่วงปิดภาคเรียน 2/ 2559 ประจ าปีงบประมาณ  2560 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  7  โรง 

312,956.40.- บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   พฤศจิกายน   2559 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม   2559                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

จัดจ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ 
(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 

10,500*12  ตกลงราคา (นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 
10,500*12 

นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 
10,500*12 

 01/60 30 ก.ย. 59 

2 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึก
ข้อมูล (กองช่าง) (นายสะมะแอ ยาแม) 

8,500*12  ตกลงราคา (นายสะมะแอ ยาแม) 
8,500*12 

(นายสะมะแอ ยาแม) 
8,500*12 

 02/60 30 ก.ย. 59 

3 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  
(น.ส. ผุสดี ศรีสมบัต)ิ 

8,500*12  ตกลงราคา (น.ส. ผุสดี ศรีสมบัต)ิ 
8,500*12 

(น.ส. ผุสดี ศรีสมบัต)ิ 
8,500*12 

 03/60 30 ก.ย. 59 

4 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก   
(น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ) 

8,500*12  ตกลงราคา (น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ)
8,500*12 

(น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ)
8,500*12 

 04/60 30 ก.ย. 59 

5 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ป้องกัน
และบรรเทาฯ (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) 

8,500*12  ตกลงราคา (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล)
8,500*12 

(น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล)
8,500*12 

 05/60 30 ก.ย. 59 

6 
 

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

8,500*12  ตกลงราคา (น.ส.คอดีเย๊าะ สามะ) 
8,500*12 

(น.ส.คอดีเย๊าะ สามะ) 
8,500*12 

 06/60 30 ก.ย. 59 

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

8,500*12  ตกลงราคา (น.ส. มารีแย กาโน) 
8,500*12 

(น.ส. มารีแย กาโน) 
8,500*12 

 07/60 30 ก.ย. 59 

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

8,500*12  ตกลงราคา (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ)
8,500*12 

(น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ)
8,500*12 

 08/60 30 ก.ย. 59 

9 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผู้ดูแลเด็ก   
(น.ส. ซาลีป๊ะ มะดีเยาะ) 

8,500*12  ตกลงราคา (น.ส. ซาลีป๊ะ มะดีเยาะ)
8,500*12 

(น.ส. ซาลีป๊ะ มะดีเยาะ)
8,500*12 

 09/60 30 ก.ย. 59 

10 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  
(น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 

8,500*12  ตกลงราคา (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 
8,500*12 

(น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 
8,500*12 

 10/60 30 ก.ย. 59 

11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความ
ปลอดภัย  (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 

7,500*12  ตกลงราคา (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม)
7,500*12 

(นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม)
7,500*12 

 11/60 30 ก.ย. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ า
รถขยะ  (นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ) 

7,500*12  ตกลงราคา (นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ)
7,500*12 

(นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ)
7,500*12 

 12/60 30 ก.ย. 59 

13 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ า
รถขยะ  (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

7,500*12  ตกลงราคา (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ)
7,500*12 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ)
7,500*12 

 13/60 30 ก.ย. 59 

14 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  
(น.ส.มาดีหะ  บูดิง) 

6,500*12  ตกลงราคา (น.ส.มาดีหะ  บูดิง) 
6,500*12 

(น.ส.มาดีหะ  บูดิง) 
6,500*12 

 14/60 30 ก.ย. 59 

15 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถ
ขยะ (นายนัสรี  บาโงยสะนอ) 

6,500*12  ตกลงราคา (นายนัสรี  บาโงยสะนอ)
6,500*12 

(นายนัสรี  บาโงยสะนอ)
6,500*12 

 15/60 30 ก.ย. 59 

16 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถ
ขยะ(นายรอมือลี  สาแม) 

6,500*12  ตกลงราคา (นายรอมือลี  สาแม) 
6,500*12 

(นายรอมือลี  สาแม) 
6,500*12 

 16/60 30 ก.ย. 59 

17 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถ
ขยะ (นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ) 

6,500*12  ตกลงราคา (นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ)
6,500*12 

(นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ)
6,500*12 

 17/60 30 ก.ย. 59 

18 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ า
รถขยะ  (นายฮ าดี  ยะโกะ) 

6,500*12  ตกลงราคา (นายฮ าดี  ยะโกะ) 
6,500*12 

(นายฮ าดี  ยะโกะ) 
6,500*12 

 18/60 30 ก.ย. 59 

19 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ  
(นายบูดีมัน  ยูโซ๊ะ) 

6,500*12  ตกลงราคา (นายบูดีมัน  ยูโซ๊ะ) 
6,500*12 

(นายบูดีมัน  ยูโซ๊ะ) 
6,500*12 

 19/60 30 ก.ย. 59 

20 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถ
ขยะ (นายอิสมะแอ  มะย)ิ 

6,500*12  ตกลงราคา (นายอิสมะแอ  มะย)ิ 
6,500*12 

(นายอิสมะแอ  มะย)ิ 
6,500*12 

 20/60 30 ก.ย. 59 

21 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ า
รถขยะ  (นายโซรี  บาราหาแม) 

7,500*12  ตกลงราคา (นายโซรี  บาราหาแม)
7,500*12 

(นายโซรี  บาราหาแม)
7,500*12 

 21/60 30 ก.ย. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

22 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน คนสวน 
(นายอาบาซ  มะดือเระ) 

6,500*12 
 

ตกลงราคา (นายอาบาซ  มะดือเระ) 
6,500*12 

(นายอาบาซ  มะดือเระ) 
6,500*12 

 
22/60 30 ก.ย. 59 

23 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ช่างส ารวจ 
(นายสุรียา บาโงยปะแต) 

6,500*12 
 

ตกลงราคา (นายสุรียา บาโงยปะแต) 
6,500*12 

(นายสุรียา บาโงยปะแต) 
6,500*12 

 
23/60 30 ก.ย. 59 

24 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  
(น.ส.ดารีกะห์  โต๊ะเดร)์ 

7,000*12 
 

ตกลงราคา (น.ส.ดารีกะห์  โต๊ะเดร)์ 
7,000*12 

(น.ส.ดารีกะห์  โต๊ะเดร)์ 
7,000*12 

 
24/60 30 ก.ย. 59 

25 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ป้องกัน
และบรรเทาฯ (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม)  

8,500*12 
 

ตกลงราคา (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม) 
8,500*12 

(นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม) 
8,500*12 

 
25/60 30 ก.ย. 59 

26 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความ
ปลอดภัย  (นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 

7,500*12  ตกลงราคา (นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 
7,500*12 

(นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 
7,500*12 

 26/60 30 ก.ย. 59 

27 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความ
ปลอดภัย  (นายมะลีเป็ง  สาเอะ) 

7,500*12  ตกลงราคา (นายมะลีเป็ง  สาเอะ) 
7,500*12 

(นายมะลีเป็ง  สาเอะ) 
7,500*12 

 27/60 30 ก.ย. 59 

28 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานคนงานประจ ารถ
ขยะ (นายสะมะแอ ปะแตบือแน) 

6,500*12  ตกลงราคา (นายสะมะแอ ปะแตบือแน)
6,500*12 

(นายสะมะแอ ปะแตบือแน)
6,500*12 

 28/60 30 ก.ย. 59 

29 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.จนท.
ทะเบียนทรัพย์สินฯ(น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 

7,000*12  ตกลงราคา (น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 
7,000*12 

(น.ส.อานุงซราวานี มาซอ) 
7,000*12 

 29/60 30 ก.ย. 59 

30 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  
(น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 

7,000*12  ตกลงราคา (น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 
7,000*12 

(น.ส.ฟาอีซะห์ สาแม) 
7,000*12 

 30/60 30 ก.ย. 59 

31 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  
(น.ส.การีหม๊ะ  ยานยา) 

7,000*12  ตกลงราคา (น.ส.การีหม๊ะ  ยานยา) 
7,000*12 

(น.ส.การีหม๊ะ  ยานยา) 
7,000*12 

 31/60 30 ก.ย. 59 
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เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

32 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  
(น.ส.อามีเนาะห์  มูดอ) 

7,000*12  ตกลงราคา (น.ส.อามีเนาะห์  มูดอ) 
7,000*12 

(น.ส.อามีเนาะห์  มูดอ) 
7,000*12 

 32/60 30 ก.ย. 59 

33 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ป้องกัน
และบรรเทาฯ (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 

8,500*12  ตกลงราคา (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง)
8,500*12 

(นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง)
8,500*12 

 33/60 30 ก.ย. 59 

34 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช านาญการ
งานด้านการศึกษา  (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 

6,500*12  ตกลงราคา (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 
6,500*12 

(นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 
6,500*12 

 34/60 30 ก.ย. 59 

35 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจ า
รถขยะ  (นายมะซูดิง  มาซอ) 

7,500*12  ตกลงราคา (นายมะซูดิง  มาซอ) 
7,500*12 

(นายมะซูดิง  มาซอ) 
7,500*12 

 35/60 30 ก.ย. 59 

36 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  
(น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 

8,500*12  ตกลงราคา (น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 
8,500*12 

(น.ส.นุรไลลา  รอยิง) 
8,500*12 

 36/60 30 ก.ย. 59 

37 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ส านักปลัด 200,000.-  ตกลงราคา ร้านบัซรีย์  บริการ 
200,000.- 

ร้านบัซรีย์  บริการ 
200,000.- 

 01/60 30 ก.ย. 59 

38 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง กองคลัง 15,000.-  ตกลงราคา ร้านบัซรีย์  บริการ 
15,000.- 

ร้านบัซรีย์  บริการ 
15,000.- 

 02/60 30 ก.ย. 59 

39 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง กองช่าง 200,000.-  ตกลงราคา ร้านบัซรีย์  บริการ 
200,000.- 

ร้านบัซรีย์  บริการ 
200,000.- 

 03/60 30 ก.ย. 59 

40 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

200,000.-  ตกลงราคา ร้านบัซรีย์  บริการ 
200,000.- 

ร้านบัซรีย์  บริการ 
200,000.- 

 04/60 30 ก.ย. 59 

41 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค-8395 
ยะลา 

1,272.23.-  ตกลงราคา บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด 
1,272.23.- 

บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด 
1,272.23.- 

 01/60 13 ต.ค. 59 
19 ต.ค. 59 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2559                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

42 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 
ยะลา 

1,698.09.-  ตกลงราคา (หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร)์ 
1,698.09.- 

(หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร)์ 
1,698.09.- 

 02/60 26 ต.ค. 59 
26 ต.ค. 59 

43 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 
ยะลา 

14,198.90.-  ตกลงราคา (หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต)์ 
14,198.90.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต)์ 
14,198.90.- 

 03/60 31 ต.ค. 59 
7 พ.ย. 59 

44 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ-6547 
ยะลา 

6,741.-  ตกลงราคา (หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต)์ 
6,741.- 

(หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต)์ 
6,741.- 

 04/60 31 ต.ค. 59 
7 พ.ย. 59 

45 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อาหารกลางวัน ศพด .บ้านฆอรอราแม ภาค
เรียนท่ี 2/2559  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

104,000.-  ตกลงราคา (นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
104,000.- 

(นางสะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
104,000.- 

 05/60 31 ต.ค. 59 
27 มี.ค. 60 

46 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อาหารกลางวัน ศพด .บ้านปะแต ภาคเรียนท่ี  
2/2559  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

104,000.-  ตกลงราคา (นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
104,000.- 

(นางสาวปะอีซ๊ะ  สาเระ) 
104,000.- 

 06/60 31 ต.ค. 59 
27 มี.ค. 60 

47 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ
อาหารกลางวัน ศพด.บ้านตอเลาะ  ภาคเรียน
ที ่2/2559  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

84,000.-  ตกลงราคา (นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
84,000.- 

(นางสาวดาซือนี  อาเซ็ง) 
84,000.- 

 07/60 31 ต.ค. 59 
27 มี.ค. 60 

48 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ต าบลปะแต นม 
กล่อง ยู เอช ที จ านวน 3 ศูนย์ ภาคเรียน 2/ 
2559 พร้อมช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2559  
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

148,423.60.-  ตกลงราคา (บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากัด) 
148,423.60.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากัด) 
148,423.60.- 

 05/60 31 ต.ค. 59 
27 มี.ค. 60 
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เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

49 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมถุงพาส
เจอร์ไรส์ ภาคเรียน 2/2559 ประจ าปี
งบประมาณ  2560  ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  
7  โรง 

877,772.-  กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากัด) 
877,772.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากัด) 
877,772.- 

 01/60 31 ต.ค. 59 
27 มี.ค. 60 

50 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นม กล่อง ยู 
เอช ที ช่วงปิดภาคเรียน 2/ 2559 ประจ าปี
งบประมาณ  2560 ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  
7  โรง 

312,956.40.-  ตกลงราคา (บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากัด) 
312,956.40.- 

 

(บ.ตอยยีบัน ฟุ้ดส์ จ ากัด) 
312,956.40.- 

 

 06/60 31 ต.ค. 59 
 ม.ีค. 60 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        



 


