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

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

1 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่แม่บา้น ดูแลรักษา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิอัครีมา  เจ๊ะโกะ เสอนราคาต่ าสุด 27/2562 ส านักปลัด

ความสะอาดบริเวณชั้นบน หอ้งประชุม ส านัก 7,000.00 1-ต.ค.-61

งานเทศบาลต าบลยะรัง ประจ าเดือน ส.ค.62

2 จ้างเหมาบริการหน้าที่ช่วยงานดูศุนย์เด็ก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาอีเซาะห ์ โดดะแซ เสนอราคาต่ าสุด 25/2562 ส านักปลัด

เทศบาลต าบลยะรัง ประจ าเดือน ส.ค. 62 7,000.00 1-ต.ค.-61

3 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่แม่บา้น ดูแลความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง  น.ส.ซารีนะห ์  ดอกา เสนอราคาต่ าสุด 26/2562 ส านักปลัด

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

ภัยของเทศบาลต าบลยะรัง 

ประจ าเดือน ส.ค.62

4 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัซมี  เจะเลาะ เสนอราคาต่ าสุด 19/2562 ส านักปลัด

ปลอดภัยประจ าส านักงานเทศบาลต าบลยะรัง 7,000.00 1-ต.ค.-61

ประจ าเดือน ส.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  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

5 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายมะเย็ง  ยูโซ๊ะ เสนอราคาต่ าสุด 21/2562 ส านักปลัด

ปลอดภัยประจ ากักเก็บน้ าประปาเทศบาล 7,000.00                          7,000.00                          

ต าบลยะรัง ประจ าเดือน ส.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61

6 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวาเง๊าะ  วาแม เสนอราคาต่ าสุด 23/2562 ส านักปลัด

ประจ าโรงผลิตน้ าประปายาบ ีประจ าเดือน 7,000.00 1-ต.ค.-61

ส.ค.-62

7 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมะสุกรี  แซมอลอ เสนอราคาต่ าสุด 22/2562 ส านักปลัด

ปลอดภัยประจ าโรงผลิตน้ ายาบ ีเดือน ส.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61

8 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่เวรยาม ประจ าส านัก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสมาแอ  สามะ เสนอราคาต่ าสุด 16/2562 ส านักปลัด

งานเทศบาลต าบลยะรัง ประจ าเดือน ส.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61

9 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายรอมลี  อาเยาะแซ เสนอราคาต่ าสุด 17/2562 ส านักปลัด

ปลอดภัยประจ าส านักงานเทศบาลต าบลยะรัง 7,000.00                          1-ต.ค.-61

ประจ าเดือน ส.ค.62

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562



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

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

10 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่ดูแลรักษาความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแวแม  แวเด็ง เสนอราคาต่ าสุด 24/2562 ส านักปลัด

ปลอดภัย และดูแลความสะอาดอาคารอเนก 7,000.00 1-ต.ค.-61

ประสงค์เทศบาลต าบลยะรัง ประจ าเดือน

ส.ค.-62

11 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเซ็ง  บาบมูาเร๊าะ เสนอราคาต่ าสุด 20/2562 ส านักปลัด

ปลอดภัยประจ าโรงผลิตน้ าประปาบา้นประแว 7,000.00 1-ต.ค.-61

ประจ าเดือน ส.ค.62

12 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอิสมาแอ  อิสมาน เสนอราคาต่ าสุด 34/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดถนนสายล าใย 5 และถนน 7,000.00                          22555 สุข

สายหน้าโรงเรียนประตูโพธ์ิวิทยา ประจ าเดือน

ส.ค.-62

13 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรอหมี  หะมิ เสนอราคาต่ าสุด 32/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บขนขยะประจ ารถบรรทกุขยะ 7,000.00 1-ต.ค.-61 สุข

หมายเลขทะเบยีน 80-4556 ปน ประจ า

เดือน ส.ค.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  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

14 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง  น.ส.รอสือนะห ์ ยือรา เสนอราคาต่ าสุด 36/2562 กองสาธารณ

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

(สายกลาง) ประจ าเดือน ส.ค. 62

15 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสะมะแอ  ลอเด็ง เสนอราคาต่ าสุด 33/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ยะลา - 7000 1-ต.ค.-61 สุข

ปตัตานีและถนนยะรัง- มายอ ทกุซอย ประจ า

เดือน ส.ค.62

16 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายอาหามะ  มอลอ เสนอราคาต่ าสุด 35/2562 กองสาธารณ

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

และถนนสายยะรัง - มายอ ประจ าเดือน

ส.ค.-62

17 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมะแอ  เจ๊ะเละ เสนอราคาต่ าสุด 30/2562 กองสาธารณ

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

80-5181 ปตัตานี ประจ าเดือน ส.ค.62

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562



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

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

18 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสะอุดี  ดูมีแด เสนอราคาต่ าสุด 31/2562 กองสาธารณ

และจัดเก็บขนขยะประจ ารถบรรทกุขยะ 7,000.00 1-ต.ค.-61 สุข

หมายเลขทะเบยีน 80-5456 ปตัตานี

ประจ าเดือน ส.ค.62

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

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

ประจ าเดือน ส.ค.62

20 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซาวีย๊ะ  เจ๊ะโมง เสนอราคาต่ าสุด 38/2562 กองสาธารณ

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

โพธ์ิวิทยา (สายกลาง) ประจ าเดือน ส.ค.62

21 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานบนั 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ต่วนซาลูมา โต๊ะกูบาฮา เสนอราคาต่ าสุด 28/2562 กองคลัง

ทกึข้อมูล กองคลัง ประจ าเดือน ส.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61

22 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายอนันต์  สาเมาะ เสนอราคาต่ าสุด 39/2562 กองการ

ลานค้าชุมชน ประจ าเดือน ส.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61 ศึกษา

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  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

23 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่ท าความสะอาดศูนย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมารีเยาะ  สมานสกูล เสนอราคาต่ าสุด 40/2562 กองการ

ข้อมูลเมืองโบราณ ประจ าเดือน ส.ค.62 7,000.00 1-ต.ค.-61 ศึกษา

24 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ  สัมฤทธ์ิผล เสนอราคาต่ าสุด 41/2562 กองการ

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

25 จ้างเหมาบริการท าหน้าที่รักษาความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาหะมะ  ลอเด็ง เสนอราคาต่ าสุด 42/2562 ส านักปลัด

บริเวณสวนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลต าบลยะรัง 7,000.00 1-พ.ย.-61

ประจ าเดือน ส.ค.62

26 ค่าใช้สอย จัดซ้ือหนังส่ือพมิพแ์ละวารสาร 1,970.00 1,970.00 เฉพาะเจาะจง  นายยุทธพงศ์  หวันเมือง เสนอราคาต่ าสุด ม.ค.-62 กองการ

ประจ าปงีบประมาณ 1-ต.ค.-61 ศึกษา

ค่าใช้สอย จ้างท าอาหารกลางวันศูนย์พฒันา 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซาลีฮะ  ฮะซา เสนอราคาต่ าสุด 50/2562 กองการ

เด็กเล็ก เทศบาลต าบลยะรัง เดือน ส.ค.62 13,300.00 ศึกษา

27 ค่าใช้สอย จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการอบรม 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ มีเดีย โดย เสนอราคาต่ าสุด 65/2562 กองการ

อาหารและโภชนาการส าหรับผู้ประกอบการ น.ส.รอกีเยาะ   ดามะ 2-ก.ค.-62 ศึกษา

ค้าด้านอาหาร 750

ประจ ำปี งบประมำณ 2562

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  2562



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

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

28 ค่าวัสด จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 14,855.10 14,855.10 เฉพาะเจาะจง  หจก.สาลามัต ปโิตรเลียม เสนอราคาต่ าสุด ลว.2,3,10,17 กองสาธารณ

ประจ าเดือน พ.ค. 2562 14,855.10 24,30,31 สุข

29 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดรณ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด 71/2562 กองสาธารณ

รงค์และปอ้งกันโรคไข้เลือดออก นางอบ  สุทธิโพธ์ิ 22-ก.ค.-62 สุข

2,800.00

30 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมการมีส่วน 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่าสุด กองสาธารณ

ร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง นางอบ   สุทธิโพธ์ิ สุข

31 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการอบรมเผย 2,385.00 2,385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด กองสาธารณ

แพร่ระบาดยาเสพติด  นางอบ  สุทธิโพธ์ิ สุข

2,385.00

32 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวัดสุโครงการอบรมและรณรงค์ 1,755.00 1,755.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด กองสาธารณ

การปอ้งกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ นางอบ   สุทธิโพธ์ิ สุข

สัมพนัธ์

33 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวัสดุล และอุปกรณ์ ใช้ในโครง 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด กองสาธารณ

การประกวดบา้นตัวอย่าง ประจ าป ี2562  นางอบ   สุทธิโพธ์ิ สุข

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี



2,070.00

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

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

34 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวัสดุในงานราชพธีิ จ านวน 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด ส านักปลัด

1 รายการ  นางอบ   สุทธิโพธ์ิ 17-ก.ย.-62

35 ค่าใช้สอย จัดซ้ือสัสดุงานราชพธีิ จ านวน 1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด ส านักปลัด

2 รายการ นางอบ  สุทธิโพธ์ิ ลซ.26ก.ค.62

36 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด ส านักปลัด

 นางอบ  สุทธิโพธ์ิ ลว.29ส.ค.62

37 ค่าใช้สอย จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมในการประชุมภา 1,500.00               1,500.00               เฉพาะเจาะจง นส.ฮาลีสง  วาแม เสนอราคาต่ าสุด 9,11 ส.ค.62 ส านักปลัด

จ านวน  2 รายการ 1,500.00                          

38 ค่าใช้สอย ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน ส.ค.62 2,400.00               2,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด ส.ค.-62 กองช่าง

จ านวน 1 รายการ จ ากัด

2,400.00                          

39 ค่าใช้สอย ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน ส.ค.62 4,320.18               4,320.18               เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด ส.ค.-62 กองช่าง

จ านวน 1 รายการ จ ากัด

4,320.18                          

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  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

40 ค่าครุภ ณฑ์ ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน กค.2644 ปน 8,440.00               8,440.00               เฉพาะเจาะจง ร้านมะกรูดยางยนต์ เสนอราคาต่ าสุด 75/62 ส านักปลัด

จ านวรน  6 รายการ นายอับดุลเลาะ ยือลาแป 2-ก.ย.-62

8,440.00                          

41 ค่าวัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน ส.ค.62 15,998.60             15,998.60             เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต ปโิตรเลียม เสนอราคาต่ าสุด 1,2,2,8,816,16 กองสาธารณสุข

จ านวน  12 รายการ 15,998.60                        23,23,28,29

30,30 ส.ค.62

42 ค่าวัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน ส.ค.62 10,232.80             10,232.80             เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต ปโิตรเลียม เสนอราคาต่ าสุด 1,8,15,22 ส านักปลัด

จ านวน  5 รายการ 10,232.80                          ก.ค.62

43 ค่าใช้สอย จัดจ้างท าปา้ยไวนิล โครงการรงณ์รงค์และปอ้งกัน 750.00                  750.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ มีเดีย เสนอราคาต่ าสุด 22-ก.ค.-62 กกองสาธารณสุข

ไข้เลือดออก  ขนาด 3x1 เมตร จ านวน  1  รายการ นส.รอกีเยาะ   ดามะ

750.00                             

44 ค่าวัสดุ ส านักงาน จ านวน  8 รายการ 3,933.00               3,933.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด 81/62 กกองสาธารณสุข

นางอบ  สุทธ์โพธ์ิ 27-ส.ค.-62

3,933.00                          

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562



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

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

45 ค่าใชใช้สอย จัดซ้ืออุปกรณ์โครกงารจัดบอร์ดความรู้ 3,933.00               3,933.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด 81/62 กกองสาธารณสุข

ด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเขตเทศบาลต าบลยะรัง นางอบ  สุทธ์โพธ์ิ 27-ส.ค.-62

จ านวน  10 รายการ  61 ชิ้น 3,933.00                          

46 ค่าวัสดุคอมพเิวตอร์  จัดซ้ืออุปกรณ์ จ านวน  5 รายการ 3,450.00               3,450.00               เฉพาะเจาะจง ร้านไอ ที่คอมเซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุด 26-ส.ค.-62 ส านักปลัด

นายมะรูดิง  มอลอ

3,450.00                          

47 ค่าใช้สอย จัดท าปา้ยไวนิล โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก 4,998.00               4,998.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ มีเดีย เสนอราคาต่ าสุด 26-ส.ค.-62 กองสาธารณสุข

จ านวน  14  รายการ นส.รอกีเยาะ  ดามะ

4,998.00                          

48 ค่าวัสดุการเกษตร  จ านวน  2 รายการ 4,400.00               4,400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ มีเดีย เสนอราคาต่ าสุด 77/62 กองสาธารณสุข

นส.รอกีเยาะ  ดามะ 23-ส.ค.-62

77.00                               

49 ค่าใช้สอย จ้างงงถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนพฒันาทอ้งถิ่น 15,210.00             15,210.00             เฉพาะเจาะจง โรงพมิพป์ตัตานีการช่าง เสนอราคาต่ าสุด 80/62 ส านักปลัด

จ านวน  1 รายการ 15,210.00                        3-ก.ย.-62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  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

50 ค่าใช้สอย ซ๋อมแซมรถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-4556 ปน 650.00                  650.00                  เฉพาะเจาะจง ร้าน วี การช่าง เสนอราคาต่ าสุด 3-ก.ย.-62 กองสาธารณสุข

จ านวน  2 รายการ นายตอนทวี   ดาโต๊ะ

650.00                             

51 ค่าวัสดุการเกษตร ซ้ือน้ ายาก าจัดวัชพชื 4,400.00               4,400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร เสนอราคาต่ าสุด 86/62 กองสาธารณสุข

จ านวน  8 รายการ 4,400.00                          4-ก.ย.-62

 

42 ค่าวัสดุจัดซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 7,760.00               7,760.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ดับเบิ้ลคล้ิก คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด 87/62 กองสาธารณสุข

7,760.00                          5-ก.ย.-62

43 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวัสดเสาธง ขนาด 2 เมตร 2,100.00               2,100.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด 17-ก.ย.-62 ส านักปลัด

ในงานพธีี จ านวน 1 รายการ นางอบ  สุทธ์ิโพธ์ิ

2,100.00                          

44 ค่าใช้สอย จัดซ้ือธงเหลือง ขนาด 70x105  1,490.00               1,490.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด 26-ก.ค.-62 ส านักปลัด

สมุดถวายพระพร  จ านวน 2  รายการ นางอบ  สุทธ์ิโพธ์ิ

1,490.00                          

ประจ ำปี งบประมำณ 2562

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  2562



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

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

45 ค่าวัสดุส านักงานจัดซ่ือกระดาษ จ านวน  2 รายการ 4,260.00               4,260.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด 29-ส.ค.-62 ส านักปลัด

นางอบ  สุทธ์ิโพธ์ิ

4,260.00                          

46 ค่าวัสดุส านักงานจัดซ้ือ กระดาษ จ านวน  11  รายการ 12,949.00             12,949.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสนอราคาต่ าสุด 87/62 กองคลัง

นางอบ  สุทธ์ิโพธ์ิ 9-ก.ย.-62

12,949.00                        

47 ค่าใช้สอย จัดจ้างซ่อมแซม รถยนต์ ทะเบยีน กข.4851 ปน 4,920.00               4,920.00               เฉพาะเจาะจง ร้านมะกรูดยางยนต์ เสนอราคาต่ าสุด 3-ก.ย.-62 ส านักปลัด

จ านวน  1  รายการ นายอับดุลเลาะ   ยือลาแป

4,920.00                          

48 ค่าใช้สอย จัดจ้างท าปา้ยล าดับที่พร้อมเคลือบและสาย 12,000.00             12,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ มีเดีย เสนอราคาต่ าสุด 81/62 กองคลัง

คลองคอ  จ านวน  1  รายการ  150  ชิ้น นส.รอกีเยาะ   ดามะ 3-ก.ย.-62

12,000.00                        

49 ค่าใช้สอย จัดจ้างท าปา้ยโครงการพฒันาระบบการบริหารจัด 450.00                  450.00                  เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ มีเดีย เสนอราคาต่ าสุด 12-ก.ย.-62 ส านักปลัด

การแบบธรรมาภิบาล   ขนาด 1.8x1.0  เมตร นส.รอกีเยาะ   ดามะ

จ านวน   1  รายการ 450.00                             

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  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

50 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 17,000.00             17,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านตานีเคร่ืองเขียน เสนอราคาต่ าสุด 88/62 กองศึกษา

ตามโครงการเงินอุดหมุนส าหรับสนับสนุน (ศพด.) นายอีสรา  ไล่เจริญ 12-ก.ย.-62

จ านวน  23  รายการ 17,000.00                        

51 ค่าครุภัณฑ์ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 22,000.00             22,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนพดลแอร์ เสนอราคาต่ าสุด 82/62 กองคลัง

ขนาด 36000 BTU  จ านวน  2  รายการ นายนพดล  ยูโซ๊ะ 6-ก.ย.-62

22,000.00                        

52 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวัคซีนพษิสุนัขบา้พร้อมอุปกรณ์ 3,500.00               3,500.00               เฉพาะเจาะจง คลีนิดการุญเวชสัตว์แพทย์ เสนอราคาต่ าสุด 2-ก.ย.-62 กองสาธารณสุข

จ านวน  5 รายการ นายอดินันท ์  ลากุด

3,500.00                          

53 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,658.10               2,658.10               เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต  ปโีตรเลียม เสนอราคาต่ าสุด 19-มิ.ย.-62 ส านักปลัด

จ านวน  2 รายการ 2,658.10                          21-ส.ค.-62

54 ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงยาง 79,500.00             79,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ดับเพลิงเคมี เสนอราคาต่ าสุด 84/62 ส านักปลัด

สังเคราะห ์พร้อมอัดถังพบัเพลิงเคมีแหง้ จ านวน 3 รายการ นายสมศักด์ิ  พริิตภาระ 3-ก.ย.-62

79,500.00                        

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  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

55 ค่าใช้สอย โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 9,600.00               9,600.00               เฉพาะเจาะจง ฮาลีซง  สาและ และวิทยกร เสนอราคาต่ าสุด ว.119 ส านักปลัด

 จัดซ้ืออาหารว่างแลแคร่ืองด่ืม (เช้า) 9,600.00                          

อาหารว่างเคร่ือวด่ืม (บา่ย) และ กลางวัน  จ านวน 3 รายการ

180 ชิ้น พร้อมค่าวิทยกร  

56 ค่าใช้สอย จัดจ้างท าปา้ยไวนิลตามโครงการจัดงานฉลอง 3,900.00               3,900.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวาไวนิล เสนอราคาต่ าสุด 9 ส.ค62 กองศึกษา

วันตรุษอิดิลอัฎฮา ขนาด 2.6x6.00 เมตร จ านวน 1 รายการ นายอดิศักด์ิ  กาซา

3,900.00                          

57 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนโครงการ 7,535.00               7,535.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค ยะรัง เสนอราคาต่ าสุด 90/62 ส านักปลัด

พฒันาระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล นส.แวลีเมาะ   ปซูู 12-ก.ย.-62

จ านวน  3  รายการ  165  ชิ้น

58 ค่าวัสดุ งานบา้นงานครัว จ านวน  10 รายการ 2,420.00               2,420.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน  Tuan

นายกรกฎ  ลาเต๊ะ เสนอราคาต่ าสุด 25-ก.ย.-62 ส านักปลัด

2,420.00                          

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  2562

ประจ ำปี งบประมำณ 2562



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

ที่ รำคำที่ตกลง ข้อตกลง

59 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าส านักงานต้ังแต่ 2,340.00               2,340.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน Tuan เสนอราคาต่ าสุด 1-ก.พ.-62

ต.ค.62 - ก.ย.62 นายกรกฏ   ลาเต๊ะ 2-ต.ค.-61 ส านักปลัด

2,340.00                          

60 ค่าใช้สอย จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนโครงการงานฉลองวันตรุษอิดิลอัฏฮา 5,800.00               5,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอัล ฟาอิช สเตชั่นเนอร่ี แอนด์ เสนอราคาต่ าสุด 75/62 กองกศึกษา

ประจ าป ี1140  จ านวน 15  รายการ ทรานเสชั่น 7-ม.ค.-00

นายอับดุลรอเซะ   บาอะ

5,800.00                          

61 ค่าใช้สอย จัดซ้ือรางวัลโครงการงานฉลองวันตรุษอิดิลอัฏฮา 19,500.00             19,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอัล ฟาอิช สเตชั่นเนอร่ี แอนด์ เสนอราคาต่ าสุด 79/62 กองกศึกษา

ประจ าป ี1140  จ านวน   7  รายการ ทรานเสชั่น 8-ม.ค.-00

นายอับดุลรอเซะ   บาอะ

19,500.00                        

62 ค่าใช้สอย จัดจ้างเหมา ตกแต่งสถานที่และเคร่ืองเสียงอุปกรณ์โครงการงานฉลองวันตรุษอิดิลอัฏฮา11,500.00             11,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอัล ฟาอิช สเตชั่นเนอร่ี แอนด์ เสนอราคาต่ าสุด 34/62 กองกศึกษา

โครงการงานฉลองวันตรุษอิดิลอัฏฮา ทรานเสชั่น 8-ม.ค.-00

ประจ าป ี1140  จ านวน   2  รายการ นายอับดุลรอเซะ   บาอะ

11,500.00                        

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  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

63 ค่าใช้สอย จัดจ้างซ่อมแซมคอมพวิเอตร์ 1,200.00               1,200.00               เฉพาะเจาะจง ร้านร๊อคกี้รอน  โอท ีเซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุด 66/62 กองสาธารณสุข

จ านวน  1  รายการ นายอิมรอน  เจะแล 22-ส.ค.-62

1,200.00                          

64 ค่าใช้สอย จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน ก.ค.-ส.ค.62 1,990.00               1,990.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอับดุลอาซี การค้า เสนอราคาต่ าสุด 1/62 กองศึกษา

จ านวน  2  รายการ  190  เล่น นายยุทธพงศ์  หวันเมือง 1-ต.ค.-62

1,990.00                          

ประจ ำปี งบประมำณ 2562

เทศบำลต ำบลยะรัง  ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน กันยำยน  2562
























