
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
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 (ส านักปลดั) (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) 8,500*3  บาท 
5 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองช่าง) (น.ส. ปัตมา มะสะ) 6,200*3  บาท 
6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ  (นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 10,500*3  บาท 
7 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 8,500*3  บาท 
8 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม)  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.อามีเน๊าะห์  มดูอ) 7,000*3  บาท 
17 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านกาโต๊ะ (น.ส.มาดีหะ  บูดิง) 6,500*3  บาท 
18 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านกาโต๊ะ  (น.ส.ซลับียะฮ์ ดือราแม) 7,000*3 บาท 
19 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดู้แลเด็กศพด.บ้านตะโล๊ะเว (น.ส.ดารีกะห์  โต๊ะเดร์) 7,000*3 บาท 
20 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านตะโละ๊เว(น.ส.ซาลีป๊ะ มะดีเยาะ) 8,500*3 บาท 
21 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช านาญการงานด้านการศึกษา  (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 6,500*3  บาท 
22 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยศพด.  (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม) 7,500*3 บาท 
23 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยศพด.  (นายอสิมะแอ  มะยิ) 6,500*3 บาท 
24 จัดจ้างเหมาบริการ จพง.สาธารณสุข(น.ส. ปาตเีมาะ แปเฮาะอีเล) 9,000*3  บาท 
25 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายตูแวลดูิง  ตูแวตือเงาะ) 7,500*3  บาท 
26 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย (นายตูแวรอนงิ  ตูแวตือเงาะ) 6,500*3 บาท 
27 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายนสัรี  บาโงยสะนอ) 6,500*3 บาท 
28 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย (นายสะมะแอ ปะแตบือแน) 6,500*3 บาท 
29 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายอาบาซ  มะดือเระ) 6,500*3 บาท 
30 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายฮ าดี  ยะโกะ) 6,500*3 บาท 
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ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
31 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 6,000*3 บาท 
32 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายบดูีมาน  ยูโซ๊ะ) 6,000*3 บาท 
33 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะมลูฝอย  (นายสุรยิา  บาโงยปะแต) 6,000*3 บาท 
34 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  (นายมะสูดิง  มาซอ) 7,500*3  บาท 
35 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  (นายมาดารี  มูฮิ) 4,500*3 บาท 
36 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  (นายสุรายมี  ดาหะยอ) 4,500*3 บาท 
37 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าที่เทศกิจ (นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ) 4,500*3 บาท 
38 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 4,450.- บาท 
39 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 4,229.- บาท 
40 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัง กองคลัง 1,725.- บาท 
41 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัง ส านักปลัด 7,813.- บาท 
42 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 46,038.- บาท 
43 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ๘๐-๖๓๒๐ ยะลา 1,400.- บาท 
44 จัดจ้างสแกนระวางที่ดิน  เพื่อใช้การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 2,700.- บาท 
45 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย 13,500.- บาท 
46 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) 2,850.- บาท 
47 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 ยะลา 11,813.87 บาท 
48 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 3,960.- บาท 
49 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภยั (ชุดปรับแรงดันและอัตราการไหลของออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์) 5,000.- บาท 
50 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 3,340.- บาท 
51 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย (ชุดอปพร.พร้อมเครื่องหมายและอุปกรณ์) 26,000.- บาท 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่    1   สิงหาคม  2562 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



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

วันที่  1  สิงหาคม  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 
39/62 1 ก.ค. 62 

30 ก.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 40/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.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 41/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

4 
 

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 42/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

5 
 

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 43/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

6 
 

จัดจ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ   
(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 

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

(นายเอกมัย  อุสมันบาฮา) 
10,500*3  

เกณฑร์าคา 44/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

7 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 

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

(นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) 
8,500*3 

เกณฑร์าคา 45/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

8 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม)  

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

(นายมาฮามะ เจะ๊ตีแม) 
8,500*3 

เกณฑร์าคา 46/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.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 47/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

10 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานนักการ 
(นายโซรี  บาราหาแม) 

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

(นายโซรี  บาราหาแม) 
7,500*3 

เกณฑร์าคา 48/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ  
(นายมะซาบารี มาฮอ) 

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

(นายมะซาบารี มาฮอ) 
4,500*3 

เกณฑร์าคา 49/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.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 
50/62 1 ก.ค. 62 

30 ก.ย. 62 
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เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  สิงหาคม  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 51/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.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 52/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.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 53/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

16 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 54/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

17 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 55/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

18 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 56/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

19 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 57/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

20 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 58/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

21 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ช านาญการ
งานด้านการศึกษา  (นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ) 

6,500*3   
 

เฉพาะเจาะจง (นายบาราเฮง ยูโซะ๊) 
6,500*3 

(นายบาราเฮง ยูโซะ๊) 
6,500*3 

เกณฑร์าคา 59/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

22 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยศพด.  (นายอับดลุเลา๊ะ  แสแลแม) 

7,500*3  
 

เฉพาะเจาะจง (นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม)
7,500*3 

(นายอับดุลเล๊าะ  แสแลแม)
7,500*3 

เกณฑร์าคา 
60/62 1 ก.ค. 62 

30 ก.ย. 62 
23 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ

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

6,500*3 
(นายอิสมะแอ  มะยิ) 

6,500*3 
เกณฑร์าคา 61/62 1 ก.ค. 62 

30 ก.ย. 62 
24 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 62/62 1 ก.ค. 62 

30 ก.ย. 62 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2562                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  สิงหาคม  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 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายตูแวลดูิง  ตูแวตือเงาะ) 

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

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ)
7,500*3 

เกณฑร์าคา 63/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

26 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย (นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ) 

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

(นายตูแวรอนิง  ตูแวตือเงาะ)
6,500*3 

เกณฑร์าคา 64/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

27 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายนัสรี  บาโงยสะนอ) 

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

(นายนัสรี  บาโงยสะนอ) 
6,500*3 

เกณฑร์าคา 65/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

28 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย (นายสะมะแอ ปะแตบือแน) 

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

(นายสะมะแอ ปะแตบือแน)
6,500*3 

เกณฑร์าคา 66/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

29 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายอาบาซ  มะดือเระ) 

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

(นายอาบาซ  มะดือเระ) 
6,500*3 

เกณฑร์าคา 67/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

30 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายฮ าดี  ยะโกะ) 

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

(นายฮ าดี  ยะโกะ) 
6,500*3 

เกณฑร์าคา 68/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

31 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 

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

(นายอับดุลวาหะ ดาหะยอ) 
6,000*3 

เกณฑร์าคา 69/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

32 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายบูดีมาน  ยูโซ๊ะ) 

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

(นายบูดีมาน  ยูโซ๊ะ) 
6,000*3 

เกณฑร์าคา 70/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

33 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  คนงานเก็บขยะ
มูลฝอย  (นายสุรยิา  บาโงยปะแต) 

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

(นายสุริยา  บาโงยปะแต) 
6,000*3 

เกณฑร์าคา 71/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

34 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-
กู้ภัย  (นายมะสูดิง  มาซอ) 

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

(นายมะสดูิง  มาซอ) 
7,500*3 

เกณฑร์าคา 72/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

35 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-
กู้ภัย  (นายมาดารี  มูฮิ) 

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

(นายมาดารี  มูฮิ) 
4,500*3 

เกณฑร์าคา 73/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

36 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ-
กู้ภัย  (นายสุรายมี  ดาหะยอ) 

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

(นายสุรายมี  ดาหะยอ) 
4,500*3 

เกณฑร์าคา 74/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2562                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

37 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าที่เทศกิจ 
(นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ) 

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

(นางสาวฮาบีบะห์  สาเตาะ)
4,500*3 

เกณฑร์าคา 75/62 1 ก.ค. 62 
30 ก.ย. 62 

38 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 4,450.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
4,450.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
4,450.- 

เกณฑร์าคา 49/62 1 ก.ค. 62 
8 ก.ค. 62 

39 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลัง 4,229.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
4,229.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
4,229.- 

เกณฑร์าคา 50/62 1 ก.ค. 62 
8 ก.ค. 62 

40 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัง กองคลัง 1,725.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
1,725.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
1,725.- 

เกณฑร์าคา 51/62 1 ก.ค. 62 
8 ก.ค. 62 

41 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัง ส านักปลัด 7,813.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
7,813.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
7,813.- 

เกณฑร์าคา 52/62 1 ก.ค. 62 
8 ก.ค. 62 

42 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 46,038.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
46,038.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
46,038.- 

เกณฑร์าคา 53/62 1 ก.ค. 62 
8 ก.ค. 62 

43 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ๘๐-๖๓๒๐ 
ยะลา 

1,400.-  เฉพาะเจาะจง (นูรีฮัน ยานยนต์) 
1,400.- 

(นูรีฮัน ยานยนต์) 
1,400.- 

เกณฑร์าคา 124/62 26 ก.ค. 62 
26 ก.ค. 62 

44 จัดจ้างสแกนระวางที่ดิน  เพื่อใช้การจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 

2,700.-  เฉพาะเจาะจง (ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสริิสิน) 
2,700.- 

(ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสริิสิน) 
2,700.- 

เกณฑร์าคา 125/62 26 ก.ค. 62 
5 ส.ค. 62 

45 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย 13,500.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
13,500.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
13,500.- 

เกณฑร์าคา 54/62 26 ก.ค. 62 
5 ส.ค. 62 

46 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) 2,850.-  เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ กรุ๊ปส ์
2,850.- 

หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ กรุ๊ปส ์
2,850.- 

เกณฑร์าคา 55/62 26 ก.ค. 62 
26 ก.ค. 62 

47 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 80-6320 
ยะลา 

11,813.87  เฉพาะเจาะจง (บ.ปัตตานีเจริญ เทรดดิ้ง(1972) 
จ ากัด)  11,813.87 

(บ.ปัตตานีเจริญ เทรดดิ้ง(1972) 
จ ากัด)  11,813.87 

เกณฑร์าคา 126/62 30 ก.ค. 62 
31 ก.ค. 62 

48 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 
 

3,960.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
3,960.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด) 
3,960.- 

เกณฑร์าคา 56/62 31 ก.ค. 62 
7 ส.ค. 62 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2562                                                   แบบ สขร.1 

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

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

49 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภยั (ชุดปรับ
แรงดันและอตัราการไหลของออกซิเจน 
พร้อมอุปกรณ์) 

5,000.-  เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ กรุ๊ปส ์
5,000.- 

หจก.เอส ที แอล อินเตอร์ กรุ๊ปส ์
5,000.- 

เกณฑร์าคา 57/62 31 ก.ค. 62 
7 ส.ค. 62 

50 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 3,340.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
3,340.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
3,340.- 

เกณฑร์าคา 58/62 31 ก.ค. 62 
7 ส.ค. 62 

51 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย (ชุดอปพร.พร้อม
เครื่องหมายและอุปกรณ์) 

26,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านรัฐกิจ) 
26,000.- 

(ร้านรัฐกิจ) 
26,000.- 

เกณฑร์าคา 59/62 31 ก.ค. 62 
9 ส.ค. 62 

         

         

         

         

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

 


