
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำ/ หมำยเหตุ

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

1 วัสดุที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 779,000.00           780,000.00           คัดเลือก หจก.ยะรังคอมสตรัคชั่น เสนอราคาต่่าสุด 6/62 กองช่าง

จัดจ้างโครงการบกุเบกิก่อสร้างยกระดับถนน นายการียา  ปาโอ๊ะ 7 มิ.ย.62

ลูกรังสายข้างบา้นผู้ใหญ่บา้น ม.3 จ่านวน  1  รายการ 780,000.00                      

2 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่แม่บา้น ดูแลรักษา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิอัครีมา  เจ๊ะโกะ เสอนราคาต่่าสุด 27/2562 ส่านักปลัด

ความสะอาดบริเวณชั้นบน หอ้งประชุม ส่านัก 7,000.00 1-ต.ค.-61

งานเทศบาลต่าบลยะรัง ประจ่าเดือนพ.ค. 62

3 จ้างเหมาบริการหน้าที่ช่วยงานดูศุนย์เด็ก 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.อาอีเซาะห ์ โดดะแซ เสนอราคาต่่าสุด 25/2562 ส่านักปลัด

เทศบาลต่าบลยะรัง ประจ่าเดือน พ.ค. 62 7,000.00                          22555

4 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่แม่บา้น ดูแลความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง  น.ส.ซารีนะห ์  ดอกา เสนอราคาต่่าสุด 26/2562 ส่านักปลัด

สะอาดอาคารงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ 7,000.00                          1-ต.ค.-61

ภัยของเทศบาลต่าบลยะรัง 

ประจ่าเดือน พ.ค.62

5 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัซมี  เจะเลาะ เสนอราคาต่่าสุด 19/2562 ส่านักปลัด

ปลอดภัยประจ่าส่านักงานเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00 1-ต.ค.-61

ประจ่าเดือน พ.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำ/ หมำยเหตุ

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

6 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมะเย็ง  ยูโซ๊ะ เสนอราคาต่่าสุด 21/2562 ส่านักปลัด

ปลอดภัยประจ่ากักเก็บน้่าประปาเทศบาล 7,000.00 1-ต.ค.-61

ต่าบลยะรัง ประจ่าเดือน พ.ค.62

7 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวาเง๊าะ  วาแม เสนอราคาต่่าสุด 23/2562 ส่านักปลัด

ประจ่าโรงผลิตน้่าประปายาบ ีประจ่าเดือน พ.ค.62 7,000.00                          1-ต.ค.-61

8 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาหะมะ  ลอเด็ง เสนอราคาต่่าสุด 42/2562 ส่านักปลัด

บริเวณสวนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00 1-พ.ย.-61

ประจ่าเดือน พ.ค.62

9 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมะสุกรี  แซมอลอ เสนอราคาต่่าสุด 22/2562 ส่านักปลัด

ปลอดภัยประจ่าโรงผลิตน้่ายาบ ีเดือน พ.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61

10 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรอมลี  อาเยาะแซ เสนอราคาต่่าสุด 17/2562 ส่านักปลัด

ปลอดภัยประจ่าส่านักงานเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00 1-ต.ค.-61

ประจ่าเดือน พ.ค.62

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำ/ หมำยเหตุ

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

11 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ดูแลรักษาความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแวแม  แวเด็ง เสนอราคาต่่าสุด 24/2562 ส่านักปลัด

ปลอดภัยประจ่าโรงผลิตน้่าประปาบา้นประแว 7,000.00                          1-ต.ค.-61

ประจ่าเดือน พ.ค.62

2 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่เวรยาม ประจ่าส่านัก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสมาแอ  สามะ เสนอราคาต่่าสุด 16/2562 ส่านักปลัด

งานเทศบาลต่าบลยะรัง ประจ่าเดือน พ.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61

13 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสมาแอ  อิสมาน เสนอราคาต่่าสุด 34/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดถนนสายล่าใย 5 และถนน 7,000.00 1-ต.ค.-61 สุข

สายหน้าโรงเรียนประตูโพธ์ิวิทยา ประจ่าเดือน พ.ค.62

12 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาดและ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรอหมี  หะมิ เสนอราคาต่่าสุด 32/2562 กองสาธารณ

จัดเก็บขยะประจ่ารถ ทะเบยีน 80-4556 ปน 7,000.00

และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจ่าเดือน ม.ค.62

13 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7000 7000 เฉพาะเจาะจง  น.ส.รอสือนะห ์ ยือรา เสนอราคาต่่าสุด 36/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายประตูโพธ์ิวิทยา 7,000.00                          1-ต.ค.-61 สุข

(สายกลาง) ประจ่าเดือน พ.ค.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำ/ หมำยเหตุ

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

15 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสะมะแอ  ลอเด็ง เสนอราคาต่่าสุด 33/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ยะลา - 7,000.00 1-ต.ค.-61 สุข

ปตัตานีและถนนยะรัง- มายอ ทกุซอย ประจ่า

เดือน พ.ค.62

16 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายอาหามะ  มอลอ เสนอราคาต่่าสุด 35/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนแนบาแดทกุซอย 7,000.00 1-ต.ค.-61 สุข

และถนนสายยะรัง - มายอ ประจ่าเดือน

พ.ค.-62

17 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมะแอ  เจ๊ะเละ เสนอราคาต่่าสุด 30/2562 กองสาธารณ

ขับรถบรรทกุขยะ หมายเลขทะเบยีน 7,000.00 1-ต.ค.-61 สุข

80-5181 ปตัตานี ประจ่าเดือน พ.ค.62

18 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสะอุดี  ดูมีแด เสนอราคาต่่าสุด 31/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บขนขยะประจ่ารถบรรทกุขยะ 7,000.00 1-ต.ค.-61 สุข

หมายเลขทะเบยีน 80-5456 ปตัตานี

ประจ่าเดือน พ.ค.62

ประจ ำปี งบประมำณ 2562

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2562



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำ/ หมำยเหตุ

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

19 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง  น.ส.รอฮานะห ์ อารี 37/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะ ถนนสายประแวทกุซอย 7,000.00 เสนอราคาต่่าสุด 1-ต.ค.-61 สุข

ประจ่าเดือน พ.ค.62

20 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซาวีย๊ะ  เจ๊ะโมง เสนอราคาต่่าสุด 38/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายโรงเรียนประตู 7,000.00 1-ต.ค.-61 สุข

โพธ์ิวิทยา (สายกลาง) ประจ่าเดือน พ.ค.62

21 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานบนั 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ต่วนซาลูมา โต๊ะกูบาฮา เสนอราคาต่่าสุด 28/2562 กองคลัง

ทกึข้อมูล กองคลัง ประจ่าเดือน พ.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61

22 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานจัด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซูรอยนี  เต๊ะเด็ง เสนอราคาต่่าสุด 29/2562 กองคลัง

เก็บรายได้ กองคลัง ประจ่าเดือน พ.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61

23 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายอนันต์  สาเมาะ เสนอราคาต่่าสุด 39/2562 กองการ

ลานค้าชุมชน ประจ่าเดือน พ.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61 ศึกษา

24 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ท่าความสะอาดศูนย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมารีเยาะ  สมานสกูล เสนอราคาต่่าสุด 40/2562 กองการ

ข้อมูลเมืองโบราณ ประจ่าเดือน พ.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61 ศึกษา

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำ/ หมำยเหตุ

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

25 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ  สัมฤทธ์ิผล เสนอราคาต่่าสุด 41/2562 กองการ

อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1 และเด็กเล็ก 2 7,000.00 1-ต.ค.-61 ศึกษา

26 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน จ่านวน 14 รายการ 10,560.00 10,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่่าสุด 63/2562 ส่านักปลัด

 นางอบ  สุทธิโพธ์ิ 27-พ.ค.-62

10,560.00

27 จัดซ้ือวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงหล่อล่ืน ประจ่า 9,273.60 9,273.60 เฉพาะเจาะจง  หจก.สาลามัต ปโิตรเลียม เสนอราคาต่่าสุด ลว.3,4,17 ส่านักปลัด

เดือน เม.ย. 2562 9,273.60 23,25

28 จ้างบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายมะรีเปง็  นาฮะ เสนอราคาต่่าสุด 58/2562 ส่านักปลัด

ส่วนกลาง จ่านวน 1 คัน 1,900.00 15-พ.ย.-62

29 จ้างท่าปา้ยไวนิลเงินรับฝากโครงการสาธารณ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มีเดีย โดย เสนอราคาต่่าสุด 59/2562 กองสาธารณ

สุขใส่ใจดูแลสุขภาพเด็กก่าพร้า ป ี2562  น.ส.รอกีเยาะ  ดามะ ลว.17 พ.ค.62 สุข

1,500.00

30 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ โครงการจัดบริการสาธารณสุข 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพื่อนยา จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 66/2562 กองสาธารณ

เคล่ือนที่ จ่านวน 35 รายการ 15,000.00 20-มิ.ย.-62 สุข

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำ/ หมำยเหตุ

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

31 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เงินรับฝาก โครงการ 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่่าสุด 60/2562 กองสาธารณ

สาธารณสุขใส่ใจดูแลสุขภาพเด็กก่าพร้าในเขต นางอบ  สุทธิโพธ์ิ 17-พ.ค.-62 สุข

เทศบาลต่าบลยะรัง 3,850.00

32 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์(กระเปา๋ผ้าลดโลกร้อน) 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวฟาตีเมาะ  เจะเลาะ เสนอราคาต่่าสุด 61/2562 กองสาธารณ

เงินรับฝากโครงการสาธารณสุขใส่ใจดูแลสุข 3,450.00 17-พ.ค.-62 สุข

ภาพเด็กก่าพร้า ป ี2562

33 จัดซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวลีเมาะ  ปซูู เสนอราคาต่่าสุด 51/2562 ส่านักปลัด

พฒันาศักยภาพการปฏิบติังานของบคุลากร 5,750.00 22-เม.ย.-62

โดยการท่างานเปน็ทมี (ทมีเวิร์ค)

34 จัดซ้ือวัสดุในโครงการจัดงานวันเทศบาล 660 660 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวลีเมาะ  ปซูู เสนอราคาต่่าสุด 50/2562 ส่านักปลัด

ประจ่าป ี2562 660 19-เม.ย.-62

35 จัดซ้ือวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ่า 2,898.00 2,898.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต ปโิตรเลียม เสนอราคาต่่าสุด ลว.7 มี.ค.62 ส่านักปลัด

เดือน มีนาคม 2562 (รถบรรทกุน้่า)

36 จัดซ้ือวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ่า 8,983.80 8,983.80 เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต ปโิตรเลียม เสนอราคาต่่าสุด ลว.27 มิ.ย.62 ส่านักปลัด

เดือน เมษายน 2562 8,983.80

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562


