
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาที่ตกลง ข้อตกลง

1 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายมาหะมะ  ลอเด็ง เสนอราคาต ่าสุด 021/63 ส่านัดปลัด

บริเวณสวนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลต่าบล 7,000.00                          

ยะรัง ประจ่าเดือน ต.ค 62

2 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายริมลี  อาเยาะแซ เสอนราคาต ่าสุด 001/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ตค.62

3 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายมะเย็ง   ยูโซ๊ะ เสอนราคาต ่าสุด 006/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าโรงผลิตน ่าประปาบา้นปราแว 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ตค.62

4 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายมะสุกรี  แซมอลอ เสอนราคาต ่าสุด 008/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าโรงผลิตน ่าประปายาบี 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ตค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน ตุลาคม  2562

ประจ าป ีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาที่ตกลง ข้อตกลง

5 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที  ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายแวแม  แวเด็ง เสนอราคาต ่าสุด 0010/63 ส่านัดปลัด

สะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต่าบล 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ตค.62

6 จ้างเหมาบริการหน้าที ช่วยงานดูศุนย์เด็ก นส.อาอีเซาะห ์ โดดะแซ เสอนราคาต ่าสุด 004/63 ส่านัดปลัด

เทศบาลต่าบลยะรัง ประจ่าเดือน ม.ค.63 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ตค.62

7 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายวาเง๊าะ  วาแม เสอนราคาต ่าสุด 009/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าโรงผลิตน ่าประปายาบี 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ตค.62

8 จ้างเหมาบริการหน้าที เวรยาม รักษาความ นายอิสมาแอ  สามะ เสอนราคาต ่าสุด 003/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ตค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน ตุลาคม  2562

ประจ าป ีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาที่ตกลง ข้อตกลง

9 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที  ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.ซารีนะห ์  ดอกา เสนอราคาต ่าสุด 0011/63 ส่านัดปลัด

สะอาดอาคารงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 7,000.00                          

ยะรัง และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ตค.632

10 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอัสมี    เจะเลาะ เสอนราคาต ่าสุด 007/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าส่านักงานเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ตค.62

11 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที แม่บา้น ดูแลความรักษา 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.อัครีมา   เจะโกะ เสอนราคาต ่าสุด 005/63 ส่านัดปลัด

สะอาดบริเวณชั นบนหอ้งประชุม และงานที 7,000.00                          

ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ต.ค.63

12 จ้างเหมาบริการหน้าที ผู้ช่วยพนักงานบนัทกึ 7,000.00               7,000.00               นส.ต่วนซาลูมา  โต๊ะกูบาฮา เสอนราคาต ่าสุด 0022/63 กองคลัง

ข้อมูล กองคลัง ประจ่าเดือน ต.ค.62 7,000.00                          

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน ตุลาคม  2562

ประจ าป ีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาที่ตกลง ข้อตกลง

13 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที  ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นางมารีเยาะ  สมานกุล เสนอราคาต ่าสุด 0023/63 กองศึกษา

สะอาดศูนย์ข้อมูลโบราณยะรัง 7,000.00                          

 และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ตค.62

14 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที  ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์   สาเมาะ เสอนราคาต ่าสุด 0024/63 ส่านัดปลัด

สะอาดลานค้าชุมชนและงานที ได้รับมอบหมาย 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ต.ค62

15 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.ซาวยี๊ะ  เจะโมง เสอนราคาต ่าสุด 0015/63 กองสาธารณ

และจัดวาดเก็บขยะถนนสายโรงเรียนประตู 7,000.00                          สุข

โพธิว์ทิยา และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ตค.62

16 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               นายอิสมาแอ  อิมาน เสอนราคาต ่าสุด 0012/63 กองสาธารณ

และจัดวาดเก็บถนน ล่าไย 5 7,000.00                          สุข

และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ตค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน ตุลาคม  2562

ประจ าป ีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา/ หมายเหตุ

ที่ ราคาที่ตกลง ข้อตกลง

17 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายรอหมี   หะมิ เสนอราคาต ่าสุด 0013/65 กองสาธารณ

จัดเก็บขยะประจ่ารถ ทะเบยีน 80-4556 ปน 7,000.00                          สุข

และงานที ไดรับมอบหมาย ประจ่าเดือน ตค.62

18 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที  ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.รอสือนะห ์  ยือรา เสอนราคาต ่าสุด 0014/63 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายประตูโพธิ(์สาย 7,000.00                          สุข

กลาง) ทกุซอย และงานที ได้รับมอบหมาย

ประจ่าเดือน ตค.62

19 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายมะแอ   เจ๊ะละ เสอนราคาต ่าสุด 0019/63 กองสาธารณ

ขับรถบรรทกุขยะ  ทะเบยีน 80-5181 ปน 7,000.00                          สุข

  และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ตค.62

20 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               นายสะอุดี   ดูมีแด เสอนราคาต ่าสุด 0020/63 กองสาธารณ

จัดเก็บขยะประจ่ารถ ทะเบยีน 80-4556 ปน 7,000.00                          สุข

และงานที ได้รับมอบหมาย ประจ่าเดือน ตค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน ตุลาคม  2562

ประจ าป ีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี



ล่าดับ งานที จัดซื อจัดจ้าง วงเงินที จัดซื อจัดจ้าง ราคากลาง วธิจีัดซื อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที คัดเลือก เลขที สัญญา/ หมายเหตุ
ที ราคาที ตกลง ข้อตกลง

21 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที  ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสะมาแอ   ลอเด็ง เสนอราคาต ่าสุด 0021/63 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ยะลา-ปตัตานี 7,000.00                          สุข

และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ตค.62

22 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที  ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอาหามะ    มอลอ เสอนราคาต ่าสุด 0017/63 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายมายอ-ยะรัง 7,000.00                          สุข

และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ตค.62

23 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที  ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.รอฮานะห ์  อารี เสอนราคาต ่าสุด 0018/63 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายปราแว ทกุซอย 7,000.00                          สุข

และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ตค.62

24 จ้างเหมาบริการหน้าที เวรยาม รักษาความ 4,742.00               4,742.00               เฉพาะเจาะจง นายอุเซ็ง    บาบมูาเร๊าะ เสอนราคาต ่าสุด 002/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ตค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน ตุลาคม  2562

ประจ าป ีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี


