
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะแต 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

............................................ 

  ดวยเทศบาลตําบลปะแต  มีความประสงคจะประกาศการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม   

2557  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

1 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน (สํานักปลัด) (น.ส. คอดีเยาะ สามะ) 5,500 x 12  บาท 

2 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกขอมูล (กองชาง) (นายสะมะแอ ยาแม) 5,500 x 12  บาท 

3 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายมาฮามะซํารี บือราเฮง) 5,500 x 12  บาท 

4 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ทะเบียนประวัติและทรัพยสิน (กองคลัง) (น.ส. นูรีซะห อาลี) 5,500 x 12  บาท 

5 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) 5,500 x 12  บาท 

6 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกขอมูล (สํานักปลัด) (น.ส. ซานียะห สะตาเฮ) 5,500x12  บาท 

7 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายมาฮามะ เจะตีแม)  5,500 x 12  บาท   

8 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดูแลเด็ก  (น.ส. ซาลีปะ มะดีเยาะ) 5,500 x 12  บาท 

9 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกขอมูล (กองคลัง) (น.ส. มารีแย กาโน) 5,500 x 12  บาท 

10 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผูดูแลเด็ก (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 5,500 x 12  บาท 

11 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผูดูแลเด็ก  (น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ) 5,500 x 12  บาท 

12 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  พนักงานขับรถขยะ  (นายอาพันดี้  เซะมิง) 5,500 x 12  บาท 

13 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจํารถขยะ  (นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ) 5,500 x 12  บาท   

14 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจํารถขยะ  (นายโซรี  บาราหาแม) 5,500 x 12  บาท   

15 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจํารถขยะ  (นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 5,500 x 12  บาท   

16 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจํารถขยะ  (นายมะซูดิง  มาซอ) 5,500 x 12  บาท 

17 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความปลอดภัย  (นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 5,500 x 12  บาท 

18 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความปลอดภัย  (นายมะลีเปง  สาเอะ) 5,500 x 12  บาท 

19 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความปลอดภัย  (นายอับดุลเลาะ  แสแลแม) 5,500 x 12  บาท 

20 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  ประจําเดือน  ต.ค. 100,000.-  บาท 

21 จัดซื้อนํ้ามัน  กองชาง   100,000.-  บาท 

22 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน กค 8395 ยะลา 5,496.59.-  บาท 

23 จัดจางทําปายไมหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําร ิ 5,000.-  บาท 

24 จัดจางซอมคอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ 416-54-0082 สํานักปลัด 2,590.-  บาท 

25 จัดจางทําปายไวนิลแสดงความยินดีตอนรับ  พล.ท ปราการ  ชลยุทธ  แมทัพภาคท่ี 4 2,100.-  บาท 

26 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 10,896.88.-  บาท 

   

/ลําดับท่ี... 
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ลําดับ

ท่ี 

รายการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 

27 จัดจางทําปายไวนิลโครงการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานพัฒนา

ระบบการแพทยฉุกเฉิน 

3,987.-  บาท 

28 จัดจางทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธรับลงทะเบียนผูมีสิทธฺรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและเบ้ียความ

พิการ ประจําปงบประมาณ  2559 

3,600.-  บาท 

29 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 3 ศูนย ชนิดกลอง  ภาคเรียนท่ี 2/2557  147,634.-  บาท 

30 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  7  โรง ชนิดถุง  ภาคเรียนท่ี 2/2557 1,021,391.28.-  บาท 

 

 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    พฤศจิกายน    2557 
 

                              (ลงชื่อ)          

            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 

            นายกเทศมนตรีตําบลปะแต  



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   ตุลาคม  2557 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

1 

 

จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.วิเคราะหนโยบาย

และแผน (สํานักปลัด) (น.ส. คอดีเยาะ สามะ) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(น.ส. คอดีเยาะ สามะ)  

5,500 x 12 

(น.ส. คอดีเยาะ สามะ)  

5,500 x 12 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 ต.ค. 57 

2 

 

จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกขอมูล (กอง

ชาง) (นายสะมะแอ ยาแม) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(นายสะมะแอ ยาแม) 

5,500 x 12 

(นายสะมะแอ ยาแม) 

5,500 x 12 

 

1 ต.ค. 57 

3 

 

จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (นายมาฮามะซํารี บือราเฮง) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(นายมาฮามะซํารี บือราเฮง)  

5,500 x 12 

(นายมาฮามะซํารี บือราเฮง)  

5,500 x 12 

 

1 ต.ค. 57 

4 

 

จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ทะเบียนประวัติ

และทรัพยสิน (กองคลัง) (น.ส. นูรีซะห อาลี) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(น.ส. นูรีซะห อาลี)  

4,500.- 

(น.ส. นูรีซะห อาลี)  

5,500 x 12 

 

1 ต.ค. 57 

5 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล)  

5,500 x 12 

(น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล)  

5,500 x 12 

 

1 ต.ค. 57 

6 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกขอมูล 

(สํานักปลัด) (น.ส. ซานียะห สะตาเฮ) 

5,500x12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(น.ส. ซานียะห สะตาเฮ)  

5,500 x 12 

(น.ส. ซานียะห สะตาเฮ)  

5,500 x 12 

 

1 ต.ค. 57 

7 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (นายมาฮามะ เจะตีแม)  

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(นายมาฮามะ เจะตีแม) 

5,500 x 12 

(นายมาฮามะ เจะตีแม) 

5,500 x 12 

 

1 ต.ค. 57 

8 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.ผูดูแลเด็ก   

(น.ส. ซาลีปะ มะดีเยาะ) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(น.ส. ซาลีปะ มะดิเยาะ)  

5,500 x 12 

(น.ส. ซาลีปะ มะดิเยาะ)  

5,500 x 12 

 

1 ต.ค. 57 

9 จัดจางเหมาบริการพนักงาน ผช.จนท.บันทึกขอมูล  

(กองคลัง) (น.ส. มารีแย กาโน) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(น.ส. มารีแย กาโน) 

5,500 x 12 

(น.ส. มารีแย กาโน) 

5,500 x 12 

 

1 ต.ค. 57 

10 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผูดูแลเด็ก  

(น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(น.ส. นูรีดา มะเซ็ง)  

5,500 x 12 

(น.ส. นูรีดา มะเซ็ง)  

5,500 x 12 

 

1 ต.ค. 57 

11 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผูดูแลเด็ก   

(น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ)  

5,500 x 12 

(น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ)  

5,500 x 12 

1 ต.ค. 57 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   ตุลาคม  2557 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

12 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  พนักงานขับรถขยะ   

(นายอาพันดี้  เซะมิง) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(นายอาพันดี้  เซะมิง) 

5,500 x 12 

(นายอาพันดี้  เซะมิง) 

5,500 x 12 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

1 ต.ค. 57 

13 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจํารถขยะ   

(นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ) 

5,500 x 12 

(นายอับดุลวาหะ  ดาหะยอ) 

5,500 x 12 1 ต.ค. 57 

14 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจํารถขยะ   

(นายโซรี  บาราหาแม) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(นายโซรี  บาราหาแม) 

5,500 x 12 

(นายโซรี  บาราหาแม) 

5,500 x 12 1 ต.ค. 57 

15 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจํารถขยะ   

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

5,500 x 12 

(นายตูแวลูดิง  ตูแวตือเงาะ) 

5,500 x 12 1 ต.ค. 57 

16 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  คนงานประจํารถขยะ   

(นายมะซูดิง  มาซอ) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(นายมะซูดิง  มาซอ) 

5,500 x 12 

(นายมะซูดิง  มาซอ) 

5,500 x 12 1 ต.ค. 57 

17 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความ

ปลอดภัย  (นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 

5,500 x 12 

(นายซาวาวี  อาลีสาเมาะ) 

5,500 x 12 1 ต.ค. 57 

18 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความ

ปลอดภัย  (นายมะลีเปง  สาเอะ) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

(นายมะลีเปง  สาเอะ) 

5,500 x 12 

(นายมะลีเปง  สาเอะ) 

5,500 x 12 1 ต.ค. 57 

19 จัดจางเหมาบริการพนักงาน  ยามรักษาความ

ปลอดภัย  (นายอับดุลเลาะ  แสแลแม) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 

(12  งวด) 

นายอับดุลเลาะ  แสแลแม) 

5,500 x 12 

นายอับดุลเลาะ  แสแลแม) 

5,500 x 12 1 ต.ค. 57 

20 จัดซื้อนํ้ามัน  สํานักปลัด  ประจําเดือน  ต.ค. 100,000.- ตกลงราคา (รานบัซรียบริการ) 

100,000.- 

(รานบัซรียบริการ) 

100,000.- 

 

1 ต.ค. 57 

21 จัดซื้อนํ้ามัน  กองชาง   100,000.- ตกลงราคา (รานบัซรียบริการ) 

100,000.- 

(รานบัซรียบริการ) 

100,000.- 

1 ต.ค. 57 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน   ตุลาคม  2557 

เทศบาลตําบลปะแต  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

22 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน กค 8395 ยะลา 5,496.59.- ตกลงราคา (บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

5,496.59.- 

(บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง จํากัด) 

5,496.59.- 

อยูในเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

10 ต.ค. 57/14 ต.ค. 57 

23 จัดจางทําปายไมหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําร ิ 5,000.- ตกลงราคา (รานโลตัสสติ๊กเกอร) 

5,000.- 

(รานโลตัสสติ๊กเกอร) 

5,000.- 

 

14 ต.ค. 57/21 ต.ค. 57 

24 จัดจางซอมคอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ 416-54-0082 

สํานักปลัด 

2,590.- ตกลงราคา (บ.ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด) 

2,590.- 

(บ.ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด) 

2,590.- 

 

20 ต.ค. 57/27 ต.ค. 57 

25 จัดจางทําปายไวนิลแสดงความยินดีตอนรับ 

 พล.ท ปราการ  ชลยุทธ  แมทัพภาคท่ี 4 

2,100.- ตกลงราคา (รานฟาฮัต  โฆษณา) 

2,100.- 

(รานฟาฮัต  โฆษณา) 

2,100.- 

 

20 ต.ค. 57/27 ต.ค. 57 

26 จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน บฉ 3116 ยะลา 10,896.88.- ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย จํากัด ส.ยะลา) 

10,896.88.- 

(บ.พิธานพาณิชย จํากัด ส.ยะลา) 

10,896.88.- 

 

20 ต.ค. 57/21 ต.ค. 57 

27 จัดจางทําปายไวนิลโครงการสงเสริมและสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานพัฒนาระบบ

การแพทยฉุกเฉิน 

3,987.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด โฆษณา) 

3,987.- 

(รานฟาฮัด โฆษณา) 

3,987.- 

 

27 ต.ค. 57/29 ต.ค. 57 

28 จัดจางทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธรับลงทะเบียนผู

มีสิทธฺรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและเบ้ียความพิการ 

ประจําปงบประมาณ  2559 

3,600.- ตกลงราคา (รานฟาฮัด โฆษณา) 

3,600.- 

(รานฟาฮัด โฆษณา) 

3,600.- 

 

27 ต.ค. 57/31 ต.ค. 57 

29 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 3 ศูนย ชนิดกลอง  

ภาคเรียนท่ี 2/2557  

147,634.- กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟูดส จํากัด) 

147,634.- 

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส จํากัด) 

147,634.- 

31 ต.ค. 57 

30 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  7  โรง ชนิดถุง  

ภาคเรียนท่ี 2/2557 

 กรณีพิเศษ (บ.ตอยยีบัน ฟูดส จํากัด) 

 

(บ.ตอยยีบัน ฟูดส จํากัด) 

 

31 ต.ค. 57 

 


