
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม   
2556  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. คอดีเย๊าะ สามะ) ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส านักปลัด) 5,500 x 12 
2 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (นายสะมะแอ ยาแม) ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองช่าง) 5,500 x 12 
3 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,500 x 12 
4 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีซะห์ อาลี) ผช.จนท.ทะเบียนประวัติและทรัพย์สิน (กองคลัง) 5,500 x 12 
5 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะอีเล) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,500 x 12 
6 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ส านักปลัด) 5,500x12 
7 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  5,500 x 12 
8 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซาลีป๊ะ มะดีเยาะ) ผช.ผู้ดูแลเด็ก 5,500 x 12 
9 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. มารีแย กาโน) ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองคลัง) 5,500 x 12 
10 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีดา มะเซ็ง) ผช.ผู้ดูแลเด็ก 5,500 x 12 
11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ) 5,500 x 12 
12 จัดซื้อน้ ามัน  ส านักปลัด  ประจ าเดือน  ต.ค. 24,700.-  บาท 
13 จัดซื้อน้ ามัน  กองช่าง   100,000.-  บาท 
14 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 ยะลา 20,784.75.-  บาท 
15 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  ถนนสายบาปะ-บากง ณ บ้านบาจุ  หมูที่ 5 2,652,000.-  บาท 
16 จัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วก าแพง  พร้อมประตูมัสยิดบ้านกาโต๊ะ  หมูที่ 7   898,000.-  บาท 
17 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-4896 ยะลา 13,760.-  บาท 
18 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 2, 618.29.-  บาท 
19 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 ยะลา 7,473.95.-  บาท 
20 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 5,025.79.-  บาท 
21 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 1,409.19.-  บาท 
22 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ปะแต 140,000.-  บาท 
23 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ตอเลาะ 110,000.-  บาท 
24 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ฆอรอราแม 140,000.-  บาท 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่    1    พฤศจิกายน    2556 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2556 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. คอดีเย๊าะ สามะ)  
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส านักปลัด) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 
(12  งวด) 

(น.ส. คอดีเย๊าะ สามะ)  
5,500 x 12 

(น.ส. คอดีเย๊าะ สามะ)  
5,500 x 12 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
1 ต.ค. 56 

2 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (นายสะมะแอ ยาแม)  
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองช่าง) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 
(12  งวด) 

(นายสะมะแอ ยาแม) 
5,500 x 12 

(นายสะมะแอ ยาแม) 
5,500 x 12 

 
1 ต.ค. 56 

3 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะซ ารี บือรา
เฮง) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5,500 x 12 ตกลงราคา 
(12  งวด) 

(นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง)  
5,500 x 12 

(นายมาฮามะซ ารี บือราเฮง)  
5,500 x 12 

 
1 ต.ค. 56 

4 
 

จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. นูรีซะห์ อาลี)  
ผช.จนท.ทะเบียนประวัติและทรัพย์สิน (กองคลัง) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 
(12  งวด) 

(น.ส. นูรีซะห์ อาล)ี  
4,500.- 

(น.ส. นูรีซะห์ อาล)ี  
5,500 x 12 

 
1 ต.ค. 56 

5 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ปาตีเมาะ แปเฮาะ
อีเล) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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. 56 

6 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ) 
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ส านักปลัด) 

5,500x12 ตกลงราคา 
(12  งวด) 

(น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ)  
5,500 x 12 

(น.ส. ซานียะห์ สะตาเฮ)  
5,500 x 12 

 
1 ต.ค. 56 

7 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม)  
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

5,500 x 12 ตกลงราคา 
(12  งวด) 

(นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม) 
5,500 x 12 

(นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม) 
5,500 x 12 

 
1 ต.ค. 56 

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

5,500 x 12 ตกลงราคา 
(12  งวด) 

(น.ส. ซาลีป๊ะ มะดิเยาะ)  
5,500 x 12 

(น.ส. ซาลีป๊ะ มะดิเยาะ)  
5,500 x 12 

 
1 ต.ค. 56 

9 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน (น.ส. มารีแย กาโน)  
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (กองคลัง) 

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. 56 

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

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. 56 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2556 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

11 จัดจ้างเหมาบริการพนักงาน  ผช.ผู้ดูแลเด็ก  (น.ส. คอ
ลีเยาะ  ลาเตะ) 

5,500 x 12 ตกลงราคา 
(12  งวด) 

(น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ)  
5,500 x 12 

น.ส. คอลีเยาะ  ลาเตะ)  
5,500 x 12 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
1 ต.ค. 56 

12 จัดซื้อน้ ามัน  ส านักปลัด  ประจ าเดือน  ต.ค. 24,700.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์บริการ) 
24,700.- 

(ร้านบัซรีย์บริการ) 
24,700.- 

 
1 ต.ค. 56 

13 จัดซื้อน้ ามัน  กองช่าง   100,000.- ตกลงราคา (ร้านบัซรีย์บริการ) 
100,000.- 

(ร้านบัซรีย์บริการ) 
100,000.- 

 
1 ต.ค. 56 

14 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 ยะลา 20,784.75.- ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
20,784.75.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
20,784.75.- 

 
10 ต.ค. 56 

15 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  ถนนสายบาปะ-
บากง ณ บ้านบาจุ  หมูที่ 5 

2,652,000.- วิธีพิเศษ (หจก.ผลดีพาณิชย)์ 
2,652,000.- 

(หจก.ผลดีพาณิชย)์ 
2,652,000.- 

 
22 ต.ค. 56 

16 จัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วก าแพง  พร้อมประตูมัสยิด
บ้านกาโต๊ะ  หมูที่ 7   

898,000.- วิธีพิเศษ (หจก.มัลติมีเดีย) 
898,000.- 

(หจก.มัลติมีเดีย) 
898,000.- 

 
22 ต.ค. 56 

17 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-4896 ยะลา 13,760.- ตกลงราคา (อู่แก้วบรรจง  การช่าง) 
13,760.- 

(อู่แก้วบรรจง  การช่าง) 
13,760.- 

 
24 ต.ค. 56 

18 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บฉ-3116 ยะลา 2, 618.29.- ตกลงราคา (บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด ยะลา) 
2, 618.29.- 

(บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด ยะลา) 
2, 618.29.- 

 
24 ต.ค. 56 

19 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บจ-3802 ยะลา 7,473.95.- ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
7,473.95.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
7,473.95.- 

 
24 ต.ค. 56 

20 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 5,025.79.- ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
5,025.79.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
5,025.79.- 

 
24 ต.ค. 56 



-3- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2556 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
( ราคากลาง ) 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

21 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง-1676 ยะลา 1,409.19.- ตกลงราคา (บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
1,409.19.- 

(บ.ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จ ากัด) 
1,409.19.- 

อยู่ในเงินงบประมาณที่ตั้งไว ้
29 ต.ค. 56 

22 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ปะแต 140,000.- วิธีพิเศษ (น.ส.ปะอีซ๊ะ สาเระ) 
140,000.- 

(น.ส.ปะอีซ๊ะ สาเระ) 
140,000.- 

 
31 พ.ย. 56 

23 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ตอเลาะ 110,000.- วิธีพิเศษ (น.ส.ดาซือนี  อาเซ็ง) 
110,000.- 

(น.ส.ดาซือนี  อาเซ็ง) 
110,000.- 

 
31 พ.ย. 56 

24 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ฆอรอราแม 140,000.- วิธีพิเศษ (น.ส.สะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
140,000.- 

(น.ส.สะปีหน๊ะ  แวหะมะ) 
140,000.- 

 
31 พ.ย. 56 

       

       

       

       

       

 


