
ล ำดับ งำนทีจั่ดซือ้จัดจำ้ง วงเงนิทีจั่ดซือ้จัดจำ้ง รำคำกลำง วธิจัีดซือ้จัดจำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูรั้บกำรคัดเลอืกและ เหตผุลทีค่ัดเลอืกเลขทีส่ญัญำ/ หมำยเหตุ

ที่ รำคำทีต่กลง ขอ้ตกลง

1 จ้างเหมาบริการหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานบนัทกึ 7,000.00               7,000.00               นส.ต่วนซาลูมา  โต๊ะกูบาฮา เสอนราคาต่่าสุด 0028/62 กองคลัง

ข้อมูล กองคลัง ประจ่าเดือน ก.ค. 62 7,000.00                          

2 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์   สาเมาะ เสอนราคาต่่าสุด 0039/62 กองศึกษา

สะอาดลานค้าชุมชนและงานที่ได้รับมอบหมาย 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

3 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ สัมฤทธ์ิผล เสอนราคาต่่าสุด 0041/62 กองศึกษา

สะอาดอาคาร ศพด.และงานที่ได้รับมอบหมาย 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

4 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นางมารีเยาะ  สมานกุล เสนอราคาต่่าสุด 0040/62 กองศึกษา

สะอาดศูนย์ข้อมูลโบราณยะรัง 7,000.00                          

 และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.ค.62

5 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.ซารีนะห ์  ดอกา เสนอราคาต่่าสุด 0026/62 ส่านัดปลัด

สะอาดอาคารงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,000.00                          

 และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม   2562

ประจ าปี งบประมาณ 2562

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี



ล าดับ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง ราคากลาง วธิจีดัซือ้จดัจา้งผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูร้บัการคดัเลอืกและ เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีส่ญัญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาทีต่กลง ขอ้ตกลง

6 จ้างเหมาบริการหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอุเซ็ง    บาบมูาเร๊าะ เสอนราคาต่่าสุด 0020/62 ส่านัดปลัด

ปลอดภัยประจ่าเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

7 จ้างเหมาบริการหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอิสมาแอ  สามะ เสอนราคาต่่าสุด 0016/62 ส่านัดปลัด

ปลอดภัยประจ่าเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

8 จ้างเหมาบริการหน้าที่ช่วยงานดูศุนย์เด็ก 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.อาอีเซาะห ์ โดดะแซ เสอนราคาต่่าสุด 0025/62 ส่านัดปลัด

เทศบาลต่าบลยะรัง ประจ่าเดือน ก.ค.62 7,000.00                          

9 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอัสมี    เจะเลาะ เสอนราคาต่่าสุด 0019/62 ส่านัดปลัด

ปลอดภัยประจ่าส่านักงานเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

10 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายรอมลี  อาเยาะแซ เสอนราคาต่่าสุด 0017/62 ส่านัดปลัด

ปลอดภัยเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

ประจ าปี งบประมาณ 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม   2562

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี



ล าดับ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง ราคากลาง วธิจีดัซือ้จดัจา้งผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูร้บัการคดัเลอืกและ เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีส่ญัญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาทีต่กลง ขอ้ตกลง

11 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายมะสุกรี  แซมอลอ เสอนราคาต่่าสุด 0022/62 ส่านัดปลัด

ปลอดภัยประจ่าโรงผลิตน ่าประปายาบี 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

12 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายแวแม  แวเด็ง เสนอราคาต่่าสุด 0024/62 ส่านัดปลัด

สะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต่าบล 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

13 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายวาเง๊าะ  วาแม เสอนราคาต่่าสุด 0023/62 ส่านัดปลัด

ปลอดภัยประจ่าโรงผลิตน ่าประปายาบี 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

14 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายมาหะมะ  ลอเด็ง เสนอราคาต่่าสุด 0018/62 ส่านัดปลัด

บริเวณสวนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

15 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายมะเย็ง   ยูโซ๊ะ เสอนราคาต่่าสุด 006/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภัยประจ่าโรงผลิตน ่าประปาบา้นปราแว 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.ค.62

ประจ าปี งบประมาณ 2562

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม   2562



ล าดับ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง ราคากลาง วธิจีดัซือ้จดัจา้งผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูร้บัการคดัเลอืกและ เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีส่ญัญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาทีต่กลง ขอ้ตกลง

16 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่แม่บา้น ดูแลความรักษา 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.อัครีมา   เจะโกะ เสอนราคาต่่าสุด 0027/62 ส่านัดปลัด

สะอาดบริเวณชั นบนหอ้งประชุม และงานที่ 7,000.00                          

ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.ค.62

17 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายมะแอ   เจ๊ะละ เสอนราคาต่่าสุด 0030/62 กองสาธารณสุข

ขับรถบรรทกุขยะ  ทะเบยีน 80-5181 ปน 7,000.00                          

  และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.ค.62

18 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               นายสะอุดี   ดูมีแด เสอนราคาต่่าสุด 0031/62 กองสาธารณสุข

จัดเก็บขยะประจ่ารถ ทะเบยีน 80-4556 ปน 7,000.00                          

  และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.ค.62

19 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายรอหมี   หะมิ เสนอราคาต่่าสุด 0032/62 กองสาธารณสุข

จัดเก็บขยะประจ่ารถ ทะเบยีน 80-4556 ปน 7,000.00                          

  และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.ค.62

20 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสะมาแอ   ลอเด็ง เสนอราคาต่่าสุด 0033/62 กองสาธารณสุข

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ยะลา-ปตัตานี 7,000.00                          

และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม   2562

ประจ าปี งบประมาณ 2562

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี



ล าดับ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง ราคากลาง วธิจีดัซือ้จดัจา้งผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูร้บัการคดัเลอืกและ เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีส่ญัญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาทีต่กลง ขอ้ตกลง

23 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               นายอิสมาแอ  อิสมาน เสอนราคาต่่าสุด 0034/62 กองสาธารณ

และจัดวาดเก็บถนน ล่าไย 5 7,000.00                          สุข

และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.ค.62

24 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอาหามะ    มอลอ เสอนราคาต่่าสุด 0035/62 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายมายอ-ยะรัง 7,000.00                          สุข

และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.ค.62

25 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.รอสือนะห ์  ยือรา เสอนราคาต่่าสุด 0036/62 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายประตูโพธ์ิ(สาย 7,000.00                          สุข

กลาง) ทกุซอย และงานที่ได้รับมอบหมาย

ประจ่าเดือน ก.ค..62

26 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.รอฮานะห ์  อารี เสอนราคาต่่าสุด 0037/62 กองสาธารณสุข

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายปราแว ทกุซอย 7,000.00                          

และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.ค.62

ค่าใช้สอย จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ่าเดือน 13,300.00             13,300.00             เฉพาะเจาะจง นส.ซาลีฮะ     ฮะซา เสอนราคาต่่าสุด ก.ค.-62 กองศึกษา

กรกฎาคม  2562   30 วัน  13,300.00                        

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม   2562

ประจ าปี งบประมาณ 2562



ล าดับ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง ราคากลาง วธิจีดัซือ้จดัจา้งผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูร้บัการคดัเลอืกและ เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีส่ญัญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาทีต่กลง ขอ้ตกลง

37 ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,449.00               1,449.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต  ปโิตรเลียม เสนอราคาต่่าสุด 7 มิ.ย.62 กองช่าง

จ่านวน  1  รายการ 1,449.00                          

38 ค่าใช้สอย จัดท่าปา้ยไวนิล โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 700.00                  700.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ มีเดีย เสนอราคาต่่าสุด /62 กองสาธารณสุข

จ่านวน   1  รายการ นส.รอกีเยาะ  ดามะ 27-มิ.ย.-62

39 ค่าใช้สอย จัดท่าปา้ยไวนิล โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 700.00                  700.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ มีเดีย เสนอราคาต่่าสุด /62 กองสาธารณสุข

จ่านวน   1  รายการ นส.รอกีเยาะ  ดามะ 20/1962

700.00                             

30 ใช้สอยจัดซื ออุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคล่ือนที่ 1,742.00               1,742.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่่าสุด 67/62 กองสาธารณสุข

นางอบ   สุทธ์โพธ์ิ 20-มิ.ย.-62

1,742.00                          

31 ค่าใช้สอย จัดซื อกระเปา๋ผ้าพร้อมสกรีนพื่อใช้ในโครงการ 2,500.00               2,500.00               เฉพาะเจาะจง นส.ฟาตัเมาะ  เจะลาะ เสนอราคาต่่าสุด 66/62 กองสาธารณสุข

จัดบริการสาธารณสุขเคล่ือนที่ 2,500.00                          20-มิ.ย.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม   2562

ประจ าปี งบประมาณ 2562

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี



ล าดับ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง ราคากลาง วธิจีดัซือ้จดัจา้งผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูร้บัการคดัเลอืกและ เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีส่ญัญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาทีต่กลง ขอ้ตกลง

32 ค่าใช้สอย เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ่าเดือน ก.ค.62 2,400.00               2,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) เสนอราคาต่่าสุด ก.ค.62 กองช่าง

จ่านวน  1 รายการ จ่ากัด

2,400.00                          

33 ค่าใช้สอย เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ่าเดือน ก.ค.62 4,009.50               4,009.50               เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) เสนอราคาต่่าสุด ก.ค.62 กองช่าง

จ่านวน  1 รายการ จ่ากัด

4,009.50                          

34 เงินรับฝาก สปสช.โครกงารเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัยใหก้ับ 29,900.00             29,900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ มีเดีย เสนอราคาต่่าสุด 15-ส.ค.-62 กกองสาธารณสุข

ประชาชนและกการบ่ารุงรักษารถจักรยานยนต์เบื่ นส.รอกีเยาะ   ดามะ

และโรคติดเชื อขนาด 3x1 เมตร จ่านวน  1  รายการ 29,900.00                        

ประจ าปี งบประมาณ 2562

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม   2562


