
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 เสนอราคาต่่าสุด 021/63 ส่านัดปลัด

บริเวณสวนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลต่าบล 7,000.00                          

ยะรัง ประจ่าเดือนก.พ.63

2 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายริมลี  อาเยาะแซ เสอนราคาต่่าสุด 001/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.พ.63

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

ปลอดภยัประจ่าโรงผลิตน้่าประปาบา้นปราแว 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.พ.63

4 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายมะสุกรี  แซมอลอ เสอนราคาต่่าสุด 008/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าโรงผลิตน้่าประปายาบี 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.พ.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม  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

5 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายแวแม  แวเด็ง เสนอราคาต่่าสุด 0010/63 ส่านัดปลัด

ประจ่าเดือน ก.พ.63 7,000.00                          

6 จ้างเหมาบริการหน้าที่ช่วยงานดูศุนย์เด็ก 7,000.00               7,000.00               นส.อาอีเซาะห ์ โดดะแซ เสอนราคาต่่าสุด 0025/63 ส่านัดปลัด

เทศบาลต่าบลยะรัง ประจ่าเดือน ก.พ.63 7,000.00                          

7 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายวาเง๊าะ  วาแม เสอนราคาต่่าสุด 009/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าโรงผลิตน้่าประปายาบี 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.พ.63

8 จ้างเหมาบริการหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               นายอิสมาแอ  สามะ เสอนราคาต่่าสุด 003/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.พ.63

9 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.ซารีนะห ์  ดอกา เสนอราคาต่่าสุด 0011/63 ส่านัดปลัด

สะอาดอาคารงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 7,000.00                          

ยะรัง และงานที่ได้รับมอบหมาย

ประจ่าเดือน ก.พ.63

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ่าเดือน มีนาคม  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

10 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่เวรยาม รักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอัสมี    เจะเลาะ เสอนราคาต่่าสุด 007/63 ส่านัดปลัด

ปลอดภยัประจ่าส่านักงานเทศบาลต่าบลยะรัง 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.พ.63

11 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่แม่บา้น ดูแลความรักษา 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.อัครีมา   เจะโกะ เสอนราคาต่่าสุด 005/63 ส่านัดปลัด

สะอาดบริเวณชั้นบนหอ้งประชุม และงานที่ 7,000.00                          

ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.พ.63

12 จ้างเหมาบริการหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานบนัทกึ 7,000.00               7,000.00               นส.ต่วนซาลูมา  โต๊ะกูบาฮา เสอนราคาต่่าสุด 003/63 กองคลัง

ข้อมูล กองคลัง ประจ่าเดือน ก.พ.63 7,000.00                          

13 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นางมารีเยาะ  สมานกุล เสนอราคาต่่าสุด 0023/63 กองศึกษา

สะอาดศูนย์ข้อมูลโบราณยะรัง 7,000.00                          

 และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.พ.63

14 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์   สาเมาะ เสอนราคาต่่าสุด 007/63 ส่านัดปลัด

สะอาดลานค้าชุมชนและงานที่ได้รับมอบหมาย 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.พ.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม  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

15 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.ซาวยี๊ะ  เจะโมง เสอนราคาต่่าสุด 0015/63 กองสาธารณ

และจัดวาดเก็บขยะถนนสายโรงเรียนประตู 7,000.00                          สุข

โพธิว์ทิยา และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.พ.63

16 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               นายอิสมาแอ  อิมาน เสอนราคาต่่าสุด 0012/63 กองสาธารณ

และจัดวาดเก็บถนน ล่าไย 5 7,000.00                          สุข

และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.พ.63

17 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายรอหมี   หะมิ เสนอราคาต่่าสุด 0013/65 กองสาธารณ

จัดเก็บขยะประจ่ารถ ทะเบยีน 80-4556 ปน 7,000.00                          สุข

และงานที่ไดรับมอบหมาย ประจ่าเดือน ก.พ.63

18 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.รอสือนะห ์  ยือรา เสอนราคาต่่าสุด 0019/63 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายประตูโพธิ(์สาย 7,000.00                          สุข

กลาง) ทกุซอย และงานที่ได้รับมอบหมาย

ประจ่าเดือน ก.พ.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม  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 จ้างเหมาบริการ่าหน้าที่รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายมะแอ   เจ๊ะละ เสอนราคาต่่าสุด 0015/63 กองสาธารณ

ขับรถบรรทกุขยะ  ทะเบยีน 80-5181 ปน 7,000.00                          สุข

  และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.พ.63

20 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่รักษาความสะอาดและ 7,000.00               7,000.00               นายสะอุดี   ดูมีแด เสอนราคาต่่าสุด 0020/63 กองสาธารณ

จัดเก็บขยะประจ่ารถ ทะเบยีน 80-4556 ปน 7,000.00                          สุข

และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจ่าเดือน ก.พ.63

21 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสะมาแอ   ลอเด็ง เสนอราคาต่่าสุด 0016/63 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก ยะลา-ปตัตานี 7,000.00                          สุข

และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.พ.63

22 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอาหามะ    มอลอ เสอนราคาต่่าสุด 0017/63 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายมายอ-ยะรัง 7,000.00                          สุข

และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.พ.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม  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

23 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ ดูแลความรักษาความ 7,000.00               7,000.00               เฉพาะเจาะจง นส.รอฮานะห ์  อารี เสอนราคาต่่าสุด 0018/63 กองสาธารณ

และจัดเก็บกวาดขยะถนนสายปราแว ทกุซอย 7,000.00                          สุข

และงานที่ได้รับมอบหมายประจ่าเดือน ก.พ.63

24 จ้างเหมาบริการท่าหน้าที่ผู้ช่วยเขียนแบบต่างๆ 7,000.00               7,000.00               นายวนัรัฐธรรมนูญ    บลูะ เสอนราคาต่่าสุด 0025/63 กองช่าง

และงานที่ได้รับมอบหมาย 7,000.00                          

ประจ่าเดือน ก.พ.63

25 ค่าใช่สอย 1,220.00               1,220.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ดับเบิ้ลคล้ิก คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 27/63 กองช่าง

จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  นส.ภคพร  เกาไศยากรณ์ ลว.26 ธค.62

จ่านวน   3  รายการ

26 ค่าใช้สอย 600.00                  600.00                  เฉพาะเจาะจง โรงพมิพป์ตัตานีการช่าง เสนอราคาต่่าสุด 25/63 ส่านักปลัด

จ้างถ่ายเอสารพร้อมเข้าเล่มแผนพฒันา นางสุภารัตน์  วทิยธาดา ลว.26 ธค.63

 5 ป ีจ่านวน  2 รายการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม  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

27 วสัดุเชื้อเพลิง ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,449.00               1,449.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต ปโีตรเลียม เสนอราคาต่่าสุด /63 ส่านักปลัด

ประจ่าเดือน มค.63 2,8,14,22

30 มค.63

28 วสัดุเชื้อเพลิง ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,394.80               7,394.80               เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต ปโีตรเลียม เสนอราคาต่่าสุด /63 ส่านักปลัด

ประจ่าเดือน กพ.63 3,7,13,20,

29 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 10,000.00             10,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสอนราคาต่่าสุด 20/63 กองสาธารณ

จ่านวน  8  รายงาน นางอบ  สุทธโ์พธ์ 25 ธค.63 สุข

30 ค่าวสัดุส่านักงาน 15,820.00             15,820.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพานิช เสอนราคาต่่าสุด 20/63 กองศึกษา

จ่านวน  8  รายงาน นางอบ  สุทธโ์พธ์ 25 ธค.63

31 ค่าใช้สอย จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่าหรับในการ 20,000.00             20,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเจะมามะ  สปอร์ต เสนอราคาต่่าสุด 45/63 กองศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดส่งทมี นายเจะอับดุลเลาะ เจะมามะ 10 มีค.63

กีฬาต่าง ๆ ระดับอ่าเภอยะรัง

32 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,998.00               2,998.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ดับเบิ้ลคล้ิก คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 37/63 กองช่าง

จ่านวน  5  รายการ นส.ภคพร  เกาไศยากรณ์ 17 กพ.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม  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

33 ค่าใช้สอยจัดซ้ือกระเช้าที่ระลึกส่าหรับ 1,600.00               1,600.00               เฉพาะเจาะจง นางมารีเย๊าะ   ดือราแมหะยี เสนอราคาต่่าสุด 34/63 กองสาธารณ

เยี่ยมสถานที่ดูงานโครงการ 9 มค.63 สุข

34 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 8,580.00               8,580.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอมรพาริช เสนอราคาต่่าสุด 35/63

จ่านวน  3  รายการ นางอบ  สุทธโิพธ์ 18 กพ.63 กองสาธารณ

สุข

35 ค่าใช้สอยอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,000.00               1,000.00               เฉพาะเจาะจง นางฮาลีสง   สาและ เสอนราคาต่่าสุด 0405.2/ว.119 ส่านักปลัด

ประชุมสภา  จ่านวน  40  รายการ

36 จัดซ้ือ63วสัดุส่านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,630.00               9,630.00               เฉพาะเจาะจง บ.แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จก. เสอนราคาต่่าสุด 51/63 ส่านักปลัด

ส่านักปลัดงาน จ่านวน  1  รายการ นายลือพงศ์  เจนสุริยวฒัน์ 13 มีค.63

37 จ้ดจ้างปา้ยไวนิล ขนาด 2.0 x 3.0 ,. 3,000.00               3,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ มีเดีย เสนอราคาต่่าสุด 46/63 กองศึกษา

จ่านวน 2 รายการ นส.รอกีเยาะ  ดามะ 27 กพ.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม  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

38 วสัดุเชื้อเพลิง ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,570.40               6,570.40               เฉพาะเจาะจง หจก.สาลามัต ปโีตรเลียม เสนอราคาต่่าสุด /63 ส่านักปลัด

ประจ่าเดือน พ.ย-ธ.ค.62 6,570.40                          6,6,7,14,

14,20,20

25,27,28

39 เงินรับฝาก สปสช จัดจ้าง ท่าปา้ยไวนิล ไวรัส โคโรน่า 19 5,476.00               5,476.00               เฉพาะเจาะจง ร้านยะรังการพมิพ์ เสนอราคาต่่าสุด 3-มี.ค.-63 กองสาธารณสุข

จ่านวน    2    รายการ  ขนาด 2.06x4.81  เมตร  นส.มูนีบะห ์   ไซซิง

ขนาด 2.4 x 5 เมตร 5,476.00                          

40 เงินรับฝาก สปสช จัดจ้าง ท่าปา้ยไวนิล โครกงารอบรมให้ 1,125.00               1,125.00               เฉพาะเจาะจง ร้านยะรังการพมิพ์ เสนอราคาต่่าสุด 4-มี.ค.-63 กองสาธารณสุข

ความรู้เชิงปฏบิติัการปอ้งกัน ไวรัสโคโรน่า 19 นส.มูนีบะห ์   ไซซิง

จ่านวน    1    รายการ  ขนาด3 x  1.5 เมตร  1,125.00                          

41 เงินรับฝาก สปสช จัดจ้าง ท่าหน้ากากอนามัย 5,760.00               5,760.00               เฉพาะเจาะจง นส.ฟาตีเมาะ  เจะเลาะ เสนอราคาต่่าสุด 19-มี.ค.-63 กองสาธารณสุข

จ่านวน    1    รายการ   480  ชิ้น 5,760.00                          

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม  2563

ประจ าป ีงบประมาณ 2563



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

ที่ ราคาที่ตกลง ข้อตกลง

42 เงินรับฝาก สปสช จัดซ้ืออุปกรณ์ท่าหน้ากากเพื่อใช้ในโครงการ 5,825.00               5,825.00               เฉพาะเจาะจง นส.ทสันะ   ซันมิน เสนอราคาต่่าสุด 9-มี.ค.-63 กองสาธารณสุข

ความรู้เชิงปฏบิติัการปอ้งกัน ไวรัสโคโรน่า 19 5,825.00                          

จ่านวน    5    รายการ  

43 เงินรับฝาก สปสช จัดซ้ืออุปกรณ์วสัดุส่านักงาน 4,675.00               4,675.00               เฉพาะเจาะจง นส.ทสันะ   ซันมิน เสนอราคาต่่าสุด 9-มี.ค.-03 กองสาธารณสุข

เพื่อใช้ในโครงการ ความรู้เชิงปฏบิติัการปอ้งกัน 4,675.00                          

 ไวรัสโคโรน่า 19  จ่านวน  5 รายการ

44 ค่าวสัดุอื่น ๆ จัดซ้ืออุปกรณ์เพิ่มโครงการพลังคนไทยร่วมใจ 4,304.00               4,304.00               เฉพาะเจาะจง Tuan เสนอราคาต่่าสุด 52/63 กองสาธารณสุข

การปอ้งกัน ไวรัสโคโรน่า 19 จ่านวน  4 รายการ นายกรกฏ  ลาเต๊ะ 24-มี.ค.-63

45 ค่าวสัดุอื่น ๆ จัดซ้ืออุปกรณ์เพิ่มโครงการพลังคนไทยร่วมใจ 13,615.00             13,615.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าปา เทก็ซ์ไทส์ เสนอราคาต่่าสุด 54/63 กองสาธารณสุข

การปอ้งกัน ไวรัสโคโรน่า 19 ทกุครัวเรือนในเขตเทศบาล นายราวนิ   วลิาสคัมภร์ี 27-มี.ค.-63

ต่าบลยะรัง  จ่านวน  5 รายการ

46 วสัดุที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จัดจ้างโครงการก่อสร้าง 1,779,000.00        1,780,000.00        คัดเลือก หจก.ยะรังคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่่าสุด 8/63 กองช่าง

ถนน คสล. ถนนข้าง กฟภ.อ.ยะรัง นายการียา  ปาโอ๊ะ 27 ก.พ.63

จ่านวน 1 รายการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม  2563

ประจ าป ีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลยะรัง  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี


