
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง 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 ธ.ค.62

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

ปลอดภยัเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ยะรัง ประจ่าเดือน ธ.ค.62

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

ปลอดภยัประจ่าโรงผลิตน ่าประปาบา้นปราแว 7,000.00                          

ยะรัง ประจ่าเดือน ธ.ค.62

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

ปลอดภยัประจ่าโรงผลิตน ่าประปายาบี 7,000.00                          

ยะรัง ประจ่าเดือน ธ.ค.62

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

สะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต่าบล 7,000.00                          

ยะรัง ประจ่าเดือน ธ.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มกราคม 2563
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

6 จ้างเหมาบริการหน้าที ช่วยงานดูศุนย์เด็ก 7,000.00               7,000.00               นส.อาอีเซาะห ์ โดดะแซ เสอนราคาต ่าสุด 0025/63 ส่านัดปลัด

เทศบาลต่าบลยะรัง ประจ่าเดือน ม.ค.63 7,000.00                          

ยะรัง ประจ่าเดือน ธ.ค.62

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

ปลอดภยัประจ่าโรงผลิตน ่าประปายาบี 7,000.00                          

ยะรัง ประจ่าเดือน ธ.ค.62

8 จ้างเหมาบริการหน้าที เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายอิสมาแอ  สามะ เสอนราคาต ่าสุด 003/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ยะรัง ประจ่าเดือน ธ.ค.62

9 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที  ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.ซารีนะห ์  ดอกา เสนอราคาต ่าสุด 0026/63 ส่านัดปลัด

สะอาดอาคารงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 7,000.00                          

ยะรัง และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ธ.ค.62

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มกราคม 2563

ประจ าป ีงบประมาณ 2563



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

ที่ ราคาที่ตกลง ข้อตกลง

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

ปลอดภยัประจ่าส่านักงานเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ยะรัง ประจ่าเดือน ธ.ค.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 ธ.ค.62

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

ข้อมูล กองคลัง ประจ่าเดือน ธ.ค.62 7,000.00                          

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

สะอาดศูนย์ข้อมูลโบราณยะรัง 7,000.00                          

 และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ธ.ค.62

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

สะอาดลานค้าชุมชนและงานที ได้รับมอบหมาย 7,000.00                          

 ประจ่าเดือน ธ.ค.62

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มกราคม 2563

ประจ าป ีงบประมาณ 2563



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

ที่ ราคาที่ตกลง ข้อตกลง

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 ธ.ค..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 ธ.ค..62

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 ธ.ค.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 ธ.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มกราคม 2563

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

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 ธ.ค. 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 ธ.ค.62

21 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที  ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสะมาแอ   ลอเด็ง เสนอราคาต ่าสุด 0016/63 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ยะลา-ปตัตานี 7,000.00                          สุข

และงานที ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ธ.ค.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 ธ.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มกราคม  2563

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

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 ธ.ค.62

24 จ้างเหมาท่าหน้าที เขียนแบบอาคารศูนย์ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวนัรัฐธรรมนูญ  บลูะ เสอนราคาต ่าสุด 0025/63 กองช่าง

ข้อมูลเมืองโบราณยะรัง

25 ค่าครุภณัฑ์จัดจ้าง ซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง 6,955.00               6,955.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิศรีการช่าง เสอนราคาต ่าสุด 6/63 ส่านักปลัด

ทะเบยีน 80-4089 ปน นายสุนันท ์  พรีสุนันท์ 6-พ.ย.-62

6,955.00                          

26 ค่าใช้สอยจัดซื อ อุปกรณ์   โครงการวนัเด็ก

แหง่ชาติ   จ่านวน  6 รายการ  132 ชิ น 29,960.00             29,960.00             เฉพาะเจาะจง ร้านTuan เสนอราคาต ่าสุด 23/63 กองศึกษา

นายกรกฎ  ลาเต๊ะ 6-ม.ค.-63

29,960.00                        

27 ค่าใช้สอยจัดซื อของขวญั  โครงการวนัเด็ก

แหง่ชาติ   จ่านวน  8  รายการ  53  ชิ น 2,279.00               2,279.00               เฉพาะเจาะจง ร้านTuan เสนอราคาต ่าสุด ว.119 กองศึกษา

นายกรกฎ  ลาเต๊ะ 7-ม.ค.-63

สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้าง  ประจ่าเดือน มกราคม  2563

ประจ่าป ีงบประมาณ 2563

เทศบาลต่าบลยะรัง  ต่าบลยะรัง  อ่าเภอยะรัง จังหวดัปตัตานี



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

ที่ ราคาที่ตกลง ข้อตกลง

28 ค่าใช้สอยจัดซื ออาหารและเครื องดื ม 1,125.00               1,125.00               เฉพาะเจาะจง นส.ฮาลีสง   สาและ เสนอราคาต ่าสุด ว.119 ส่านักปลัด

ประชุมโครงการทศันศึกษาดูงาน

29 ค่าใช้สอยจัดซื อ อุปกรณ์เล่นเกม  โครงการวนัเด็ก

โครงการวนัเด็กจ่านวน 20 รายการ 5,651.00               5,651.00               เฉพาะเจาะจง ร้านTuan เสนอราคาต ่าสุด ว.119 กองศึกษา

219  ชิ น นายกรกฎ  ลาเต๊ะ 7-ม.ค.-63

5,651.00                          

30 ค่าใช้สอย จัดจ้างปา้ยไวนิลวนัเด็กแหง่ชาติ 1,875.00               1,875.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด ว.119 กองศึกษา

ขนาด 1.5 x 5 เมตร จ่านวน 1 ปา้ย นส.รอกีเยาะ  ดามะ 7-ม.ค.-63

1,875.00                          

31 วสัดุเชื อเพลิง ซื อน ่ามันเชื อเพลิงและหล่อลื น 12,691.00             12,691.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต ปโีตรเลียม เสนอราคาต ่าสุด /63 กองสาธารณ

ประจ่าเดือน ธค.62 12,691.00                        6,6,6, สุข

12,13,20,20,

26,26,27

ธ.ค.-62

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มกราคม  2563

ประจ าป ีงบประมาณ 2563



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

ที่ ราคาที่ตกลง ข้อตกลง

32 ค่าที ดินและสิ งปลูกสร้าง 72,000.00             72,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี เดคคอร์ เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต ่าสุด       33/63 กองศึกษา

จัดจ้างซ่อมแซมรางน ่าอาคารลานค้าชุมชน บวิอิน 3-ม.ค.-63

นายศราวธุ  อิสมาอีลอาฮมัด

33 ค่าครุภณฑ์ ซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง 21,378.60             21,378.60             เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิศรีการช่าง เสนอราคาต ่าสุด 08/63 ส่านักปลัด

บรรทกุ 10 ล้อ จ่านวน 1 รายการ นายสุนันท ์  พรีสุนันท์ 27 พ.ย.62

21,378.60                        

34 วสัดุเชื อเพลิง ซื อน ่ามันเชื อเพลิงและหล่อลื น 14,719.30             14,719.30             เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต ปโิตรเลียม เฉพาะเจาะจง /63 กองสาธารณ

พ.ย.-62 14,719.30                        1,5,7,,7,8 สุข

15,15,22,22

28,29,29

พ.ย.-62

35 วสัดุเชื อเพลิง ซื อน ่ามันเชื อเพลิงและหล่อลื น 2,798.00               2,798.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต ปโิตรเลียม เฉพาะเจาะจง /63 กองช่าง

พ.ย.-62 2,798.00                          27-พ.ย.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มกราคม  2563

ประจ าป ีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี


