
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ซารีนา  บือราเฮง น.ส.ซารีนา  บือราเฮง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00021/66
บคุคลปฏบิติังานระบบบญัชี เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565
คอมพวิเตอร์ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองคลัง) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 001/2566

ลว.3 ต.ค.2565
2 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นาซีรา สือแม น.ส.นาซีรา สือแม เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00022/66

จัดท่าทะเบยีนควบคุมทรัพย์สิน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565
(กองคลัง) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง

เทศบาลก่าหนด เลขที่ 002/2566
ลว.3 ต.ค.2565

3 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นูรีฮา  ฮาหมัด น.ส.นูรีฮา  ฮาหมัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00023/66
บนัทกึฐานข้อมลูผู้เสียภาษี เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(กองคลัง) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 003/2566

ลว.3 ต.ค.2565
4 จ้างเหมาบริการบุคคลปฎบิัติ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางฮารียาน ี ตุลยาพงศ์ นางฮารียาน ี ตุลยาพงศ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00024/66

งานบันทึกข้อมูลพื้นฐานโดย เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000 บาท และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ใช้ระบบ LTAX GIS ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองคลัง) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 004/2566

ลว.3 ต.ค.2565

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ่าเดือน ตุลาคม 2565
เทศบาลเมืองนราธวิาส

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

5 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.พัชรี  หลีเจริญ น.ส.พัชรี  หลีเจริญ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00025/66
จัดเกบ็ค่าธรรมเนยีมเกบ็และ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ขนขยะมูลฝอย ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองคลัง) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 005/2566

ลว.3 ต.ค.2565
6 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.โซเฟีย อับดุลลาห์ น.ส.โซเฟีย อับดุลลาห์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00060/66

ด้านการบนัทกึข้อมลู เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 006/2566

ลว.3 ต.ค.2565
7 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.อารีนา แมวอ น.ส.อารีนา แมวอ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00061/66

ด้านการบนัทกึข้อมลู เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 007/2566

ลว.3 ต.ค.2565
8 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.สโรชา ภัทรพฤกษา น.ส.สโรชา ภัทรพฤกษา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00062/66

ด้านธุรการ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 008/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.สุไหมยะห์ สุดะการีน.ส.สุไหมยะห์ สุดะการีเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00063/66
ปฏบิติังานด้านธุการ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 009/2566

ลว.3 ต.ค.2565
10 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมะเพนดี แวมูซอ นายมะเพนดี แวมูซอ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00066/66

ปฏบิติังานด้านนนัทนาการ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 010/2566

ลว.3 ต.ค.2565
11 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายวชิัย พระพิทักษ์ นายวชิัย พระพิทักษ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00067/66

ปฏบิติังานนกัการภารโรง เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 011/2566

ลว.3 ต.ค.2565
12 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายภูวชัย วันมหามาตร นายภูวชัย วันมหามาตร เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00068/66

ปฏบิติังาด้านศาสนาและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

วัฒนธรรม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 012/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

13 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายกอซี มามุ นายกอซี มามุ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00083/66
ปฏบิติังานนกัการภารโรง เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 013/2566

ลว.3 ต.ค.2565
14 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมะซอและ เจะแว นายมะซอและ เจะแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00084/66

ปฏบิติังานนกัการภารโรง เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 4 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 014/2566

ลว.3 ต.ค.2565
15 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายธนชัย ปานทอง นายธนชัย ปานทอง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00086/66

ปฏบิติังานนกัการภารโรง เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 5 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 015/2566

ลว.3 ต.ค.2565
16 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.อุษณีย์ อาแว น.ส.อุษณีย์ อาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00071/66

ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 016/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

17 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ปาตีมะห์ มุสตาปา น.ส.ปาตีมะห์ มุสตาปา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00072/66
ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 017/2566

ลว.3 ต.ค.2565
18 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.มารียานีย์ อาแว น.ส.มารียานีย์ อาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00073/66

ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 018/2566

ลว.3 ต.ค.2565
19 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นรูนาเดีย อดุลย์พมิานน.ส.นรูนาเดีย อดุลย์พมิาน เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00076/66

ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 019/2566

ลว.3 ต.ค.2565
20 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นิอัสรีนา หะยีอาลี น.ส.นิอัสรีนา หะยีอาลี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00077/66

ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 3 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 020/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

21 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.รุสนานี บินหะยเีลาะน.ส.รุสนานี บินหะยเีลาะเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00078/66
ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 3 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 021/2566

ลว.3 ต.ค.2565
22 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.กอดีเยาะ บือราเฮงน.ส.กอดีเยาะ บือราเฮงเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00080/66

ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 4 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 022/2566

ลว.3 ต.ค.2565
23 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ราฮานี แวยะ น.ส.ราฮานี แวยะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00081/66

ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 4 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 023/2566

ลว.3 ต.ค.2565
24 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ชลธร์ี สัสดีวงศ์ น.ส.ชลธร์ี สัสดีวงศ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00082/66

ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 5 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 024/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

25 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.พรทิพย ์เอกอัจฉริยาน.ส.พรทิพย ์เอกอัจฉริยาเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00079/66
ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 5 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 025/2566

ลว.3 ต.ค.2565
26 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.แวซากียะห์ ยูโซะ น.ส.แวซากียะห์ ยูโซะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00088/66

ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 6 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 026/2566

ลว.3 ต.ค.2565
27 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ตัสนีม ไทยสนิท น.ส.ตัสนีม ไทยสนิท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00091/66

ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 6 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 027/2566

ลว.3 ต.ค.2565
28 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.อามีนะห์ หะยียาการียา น.ส.อามีนะห์ หะยียาการียา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00094/66

ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 6 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 028/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

29 จ้างเหมาครูเพื่อทดแทนอตัราที่ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นรินทิพย์ สาและ น.ส.นรินทิพย์ สาและ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00096/66
ว่างส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 6 เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 029/2566

ลว.3 ต.ค.2565
30 โครงการจ้างเหมาบริการบนัทกึ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นูรไลลา  อาลี น.ส.นูรไลลา  อาลี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00157/66

งานควบคุมโรค งานส่งเสริมสุข เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ภาพและงานบริการดูแลสุขภาพ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ผู้ปว่ยที่บา้น เทศบาลก่าหนด เลขที่ 030/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

31 โครงการจ้างเหมาบริการบนัทกึ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ศินันญา ประสิทธิ์ศรี น.ส.ศินันญา ประสิทธิ์ศรี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00156/66
ข้อมลูและรวบรวมข้อมลูมลพษิ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

และเหตุร่าคาญ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 031/2566

ลว.3 ต.ค.2565
32 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.รุสนีย์ บินบากา น.ส.รุสนีย์ บินบากา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00087/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ซ.วานชิวิทย์ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ซ.เสริมสง่า เทศบาลก่าหนด เลขที่ 032/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

33 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมานุ ยูโซ๊ะ นายมานุ ยูโซ๊ะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00085/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ณ นคร แยกระแงะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
มรรคาถึงแยกวัชรีบ่ารุง เทศบาลก่าหนด เลขที่ 033/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

34 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.สารภ ี นิ่มเชื้อ น.ส.สารภ ี นิ่มเชื้อ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00090/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.พนาสณฑ์3,ซ.บอืตง, ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ซ.โต๊ะขุน เทศบาลก่าหนด เลขที่ 034/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

35 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมุฮัยมิน ดือเระ นายมุฮัยมิน ดือเระ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00153/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.คชรัตน ์ซ.3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 035/2566

ลว.3 ต.ค.2565
36 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายรุสมัน บินสุหลง นายรุสมัน บินสุหลง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00092/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.พนาสณฑ์4 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 036/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

37 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอับดุลเลาะ อารง นายอับดุลเลาะ อารง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00089/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.แสงจันทร์ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 037/2566

ลว.3 ต.ค.2565
38 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอบัดุลเลาะ บอืราเฮง นายอบัดุลเลาะ บอืราเฮง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00129/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.อลุตานนท์7 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 038/2566

ลว.3 ต.ค.2565
39 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นูรียะ ดอรอแม น.ส.นูรียะ ดอรอแม เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00128/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.อาราม,ซ.ร่วมจิตร ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 039/2566

ลว.3 ต.ค.2565
40 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางจวบ สร้างอ่าไพ นางจวบ สร้างอ่าไพ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00127/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ประชาสันติ1,2,3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 040/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

41 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.อาภาพรรณ กมัปนาท น.ส.อาภาพรรณ กมัปนาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00126/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.อดุลตานนท์1,2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 041/2566

ลว.3 ต.ค.2565
42 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.จาริวฒัน์ คลังศรี น.ส.จาริวฒัน์ คลังศรี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00125/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ณ นคร ซ.12 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 042/2566

ลว.3 ต.ค.2565
43 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางจ่านง คลังศรี นางจ่านง คลังศรี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00027/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดในตลาดสด(หวัล่าโพง) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 043/2566

ลว.3 ต.ค.2565
44 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางพา อินทรรัตน์ นางพา อินทรรัตน์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00028/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดในตลาดสด(หวัล่าโพง) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 044/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

45 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางจุฑามาศ นุ้ยแก้ว นางจุฑามาศ นุ้ยแก้ว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00026/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดในตลาดสด(หวัล่าโพง) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 045/2566

ลว.3 ต.ค.2565
46 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายโอภาส มากทอง นายโอภาส มากทอง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00029/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ณ.โรงฆา่สัตว์ (สุกร) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 046/2566

ลว.3 ต.ค.2565
47 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายวรานนท์ เชื้อบ้านเกาะ นายวรานนท์ เชื้อบ้านเกาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00033/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ณ.โรงฆา่สัตว์ (โค) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 047/2566

ลว.3 ต.ค.2565
48 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมูฮัมมัดมูครีส แวหามะ นายมูฮัมมัดมูครีส แวหามะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00135/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 048/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

49 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายซูส์ลัยมนัล์ หะยะมนิ นายซูส์ลัยมนัล์ หะยะมนิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00136/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 049/2566

ลว.3 ต.ค.2565
50 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมฮู่าหมดัซับรี แวเงาะ นายมฮู่าหมดัซับรี แวเงาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00134/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 050/2566

ลว.3 ต.ค.2565
51 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสุรชาติ แดงยามู นายสุรชาติ แดงยามู เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00131/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 051/2566

ลว.3 ต.ค.2565
52 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมฮู่าหมดัอสัรัณย์ วานิ นายมฮู่าหมดัอสัรัณย์ วานิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00132/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 052/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

53 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายแวอับดุลรอแม แวบือราเฮงนายแวอับดุลรอแม แวบือราเฮงเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00130/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 053/2566

ลว.3 ต.ค.2565
54 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมัซลัม มะปีเยาะ นายมัซลัม มะปีเยาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00133/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 054/2566

ลว.3 ต.ค.2565
55 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายธรีะเดช กุง้แก้ว นายธรีะเดช กุง้แก้ว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00112/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 055/2566

ลว.3 ต.ค.2565
56 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายซูลกีฟลี หะยะมิน นายซูลกีฟลี หะยะมิน เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00113/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 056/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

57 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายซับบือกี ยูโซ๊ะ นายซับบือกี ยูโซ๊ะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00114/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 057/2566

ลว.3 ต.ค.2565
58 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ร่ืนฤดี ไชยสิท น.ส.ร่ืนฤดี ไชยสิท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00120/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ไตรภพ,ถ.ศรีสุรัตน์ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 058/2566

ลว.3 ต.ค.2565
59 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมะอุเซ็ง อาแว นายมะอุเซ็ง อาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00123/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.สุริยะประดิษฐ์ขาเข้า ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 059/2566

ลว.3 ต.ค.2565
60 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมาอูเซ็ง อีซอ นายมาอูเซ็ง อีซอ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00124/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ยะกัง1 ซ.2,ซ.ปรีชาพล ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 060/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

61 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางเพียงใจ ทองน้อย นางเพียงใจ ทองน้อย เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00122/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.นราตากใบ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 061/2566

ลว.3 ต.ค.2565
62 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายชัย แซ่แต้ นายชัย แซ่แต้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00121/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ประชานรัุกษ์ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ถ.ประชาบ่ารุง เทศบาลก่าหนด เลขที่ 062/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

63 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายยทุธนา ศรัทธาพงศ์ นายยทุธนา ศรัทธาพงศ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00115/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 063/2566

ลว.3 ต.ค.2565
64 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอาริช เจ๊ะอาลี นายอาริช เจ๊ะอาลี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00116/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 064/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

65 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมานิตย์ เซ็ง นายมานิตย์ เซ็ง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00119/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 065/2566

ลว.3 ต.ค.2565
66 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมามะปันดี เจ๊ะอูมานายมามะปันดี เจ๊ะอูมาเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00118/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 066/2566

ลว.3 ต.ค.2565
67 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายหะมะสุกรี สะบูดิง นายหะมะสุกรี สะบูดิง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00117/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาดประจ่ารถขยะ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 067/2566

ลว.3 ต.ค.2565
68 โครงการจ้างเหมาบริการบนัทกึ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.วศิาชล จันทร์เจียมน.ส.วศิาชล จันทร์เจียมเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00105/66

ข้อมูลเวชระเบียน ผู้ที่มารับบริการ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ณ.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
บาลและคลีนกิเทศบาลเมอืงฯ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 068/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

69 โครงการจ้างเหมาบริการบนัทกึ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.อลิสา วาลี น.ส.อลิสา วาลี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00107/66
ข้อมลูและรวบรวมข้อมลูงาน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

โรงฆา่สัตว์ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 069/2566

ลว.3 ต.ค.2565
70 โครงการจ้างเหมาบริการบนัทกึ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ยูรัยดา สิทธามาศ น.ส.ยูรัยดา สิทธามาศ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00106/66

ข้อมลูและรวบรวมข้อมลูงาน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สุขาภบิาลอาหาร ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 070/2566

ลว.3 ต.ค.2565
71 โครงการจ้างเหมาส่ารวจและ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.กมลทพย์ ช่วยเกิด น.ส.กมลทพย์ ช่วยเกิด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00093/66

ตรวจแนะน่าสถานประกอบการ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

งานสุขาภบิาลและอนามยัส่ิง ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
แวดล้อม เทศบาลก่าหนด เลขที่ 071/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

72 โครงการจ้างเหมาส่ารวจและ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ฮานีดา บูละ น.ส.ฮานีดา บูละ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00097/66
ตรวจแนะน่าสถานประกอบการ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

งานสุขาภบิาลและอนามยัส่ิง ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
แวดล้อม เทศบาลก่าหนด เลขที่ 072/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

73 โครงการจ้างเหมาส่ารวจและ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอัศรี บาเห็ง นายอัศรี บาเห็ง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-/0009566
ตรวจแนะน่าสถานประกอบการ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

งานสุขาภบิาลและอนามยัส่ิง ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
แวดล้อม เทศบาลก่าหนด เลขที่ 073/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

74 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ซอฟียะห์ อุเซ็ง น.ส.ซอฟียะห์ อุเซ็ง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00108/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ศิริไชยชาญ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 074/2566

ลว.3 ต.ค.2565
75 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางรีลา อินทรรัตน์ นางรีลา อินทรรัตน์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00111/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ชุมชนละมา้ยอทุศิ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 075/2566

ลว.3 ต.ค.2565
76 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ยาลีดะห์ อาลีฮา น.ส.ยาลีดะห์ อาลีฮา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00110/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ซ.หมอโอ,ซ.นรากลุ, ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ซ.อุ้มมี เทศบาลก่าหนด เลขที่ 076/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

77 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.รุสนิง นิมิง น.ส.รุสนิง นิมิง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00109/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ชาญอทุศิ,ซ.เฉลิม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
พระเกยีรติ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 077/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

78 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ไยน๊ะ เจ๊ะอาลี น.ส.ไยน๊ะ เจ๊ะอาลี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00141/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.เทศบาล6 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 078/2566

ลว.3 ต.ค.2565
79 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายซุลกีฟลี อาแวและ นายซุลกีฟลี อาแวและ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00143/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.วัชรีบ่ารุง ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 079/2566

ลว.3 ต.ค.2565
80 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวโชคดี จนัทร์แดง นางสาวโชคดี จนัทร์แดง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00142/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ณ.ศูนย์บริการสาธารณสุข ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
และคลีนกิเทศบาลเมอืงนราธิวาส เทศบาลก่าหนด เลขที่ 080/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

81 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางฃยสมบูรณ์ พรมพูลนางฃยสมบูรณ์ พรมพูลเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00137/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.พนาสณฑ์1,2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 081/2566

ลว.3 ต.ค.2565
82 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นูรีนี แดอีแต น.ส.นูรีนี แดอีแต เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00140/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ตรอกอารมณ์ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 082/2566

ลว.3 ต.ค.2565
83 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายยาตรียา สามะสูลง นายยาตรียา สามะสูลง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00139/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.อดุลตานนท์5,6 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 083/2566

ลว.3 ต.ค.2565
84 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.รอกีเย๊าะ บินสาอิ น.ส.รอกีเย๊าะ บินสาอิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00138/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.วิจิตรไชยบรูณ์,ถ.พนา ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
สณฑ์ถึงสามแยกโรงเรียนพมิาน เทศบาลก่าหนด เลขที่ 084/2566
วิทย์ (กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

85 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางจินตนา นันทจันทร์นางจินตนา นันทจันทร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00098/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.คชรัตน ์ซ.2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 085/2566

ลว.3 ต.ค.2565
86 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอับดุลนาเซร์ ยูโซะ นายอับดุลนาเซร์ ยูโซะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00100/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.แสงจันทร์ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 086/2566

ลว.3 ต.ค.2565
87 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นิซารีป๊ะ นิเล๊าะ น.ส.นิซารีป๊ะ นิเล๊าะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00102/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ณ นคร ซ.15,ซ.17 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 087/2566

ลว.3 ต.ค.2565
88 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายณรงค์ องอักษร นายณรงค์ องอักษร เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00099/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.คชรัตน ์ซ.4,ซ.5 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 088/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

89 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสุชาติ เชาวเ์ชิด นายสุชาติ เชาวเ์ชิด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00104/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ประชาพฒันา ซ.3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 089/2566

ลว.3 ต.ค.2565
90 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.มากลือซง ดอเลาะ น.ส.มากลือซง ดอเลาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00103/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ก่าปงบารู ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 090/2566

ลว.3 ต.ค.2565
91 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางพรทพย์ ฤทธิภ์กัดี นางพรทพย์ ฤทธิภ์กัดี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00101/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ซ.ทองสุก,ซ.ด่ารงวิทย์ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 091/2566

ลว.3 ต.ค.2565
92 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายธรีเดช ใสบริสุทธิ์ นายธรีเดช ใสบริสุทธิ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00144/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.คชรัตน ์ซ.1,ซ.ประชา ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
นมิติ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 092/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

93 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.อาดีลา บือราเฮง น.ส.อาดีลา บือราเฮง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00145/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ณ นคร ซ.9 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 093/2566

ลว.3 ต.ค.2565
94 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางนภิาลักษณ์ สุกสมคัร นางนภิาลักษณ์ สุกสมคัร เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00146/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.ณ นคร ซ.21,ซ.21/3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 094/2566

ลว.3 ต.ค.2565
95 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางยาวาเฮ อาแว นางยาวาเฮ อาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00147/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.วัชรีบ่ารุง 1/2,1/4 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 095/2566

ลว.3 ต.ค.2565
96 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมะนาซี ขะใต้ นายมะนาซี ขะใต้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00148/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ซ.วีระพฒันา ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 096/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

97 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมะรอซี ยูโซะ นายมะรอซี ยูโซะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00149/66
ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ซ.วัชรีบ่ารุง1 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 097/2566

ลว.3 ต.ค.2565
98 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.รอฮีหม๊ะ แวอาลี น.ส.รอฮีหม๊ะ แวอาลี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00152/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.อดุลตานนท์3,4 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 098/2566

ลว.3 ต.ค.2565
99 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.วารุณี เพ็ชรพันธ์ น.ส.วารุณี เพ็ชรพันธ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00151/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ชุมชนประชาร่วมใจ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 099/2566

ลว.3 ต.ค.2565
100 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายเจะลาเตะ เจะมะ นายเจะลาเตะ เจะมะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00150/66

ปฏบิติังานด้านการรักษาความ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สะอาด ถ.แสงจันทร์ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 100/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

101 โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายยูโซ๊ะ เปาะซา นายยูโซ๊ะ เปาะซา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00165/66
ควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา้ โรคไข้ปวด ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ข้อยุงลาย เทศบาลก่าหนด เลขที่ 101/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

102 โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสามหมาน ณะฤทธิ์นายสามหมาน ณะฤทธิ์เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00171/66
ควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา้ โรคไข้ปวด ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ข้อยุงลาย เทศบาลก่าหนด เลขที่ 102/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

103 โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอัซวาน ตามา นายอัซวาน ตามา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00169/66
ควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา้ โรคไข้ปวด ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ข้อยุงลาย เทศบาลก่าหนด เลขที่ 103/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

104 โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายนาเซ ดอเลาะ นายนาเซ ดอเลาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00167/66
ควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา้ โรคไข้ปวด ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ข้อยุงลาย เทศบาลก่าหนด เลขที่ 104/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

105 โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นาซีบะห์ ดาเอ๊ะ น.ส.นาซีบะห์ ดาเอ๊ะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00238/66
ควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา้ โรคไข้ปวด ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ข้อยุงลาย เทศบาลก่าหนด เลขที่ 105/2566
(กองสาธารณสุข) ลว.3 ต.ค.2565

106 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอรุณ ไหมซู นายอรุณ ไหมซู เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00050/66
เพื่อปฏบิติังานดูแลรักษาสวน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สาธารณะและจัดตกแต่งสถานที่ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 106/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

107 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายกฤตยชญ์ มุขแม้นเหมือนนายกฤตยชญ์ มุขแม้นเหมือนเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00003/66
เพื่อปฏบิติังานดูแลรักษาสวน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สาธารณะและจัดตกแต่งสถานที่ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 107/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

108 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสวา่ง อ่วมทอง นายสวา่ง อ่วมทอง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00002/66
เพื่อปฏบิติังานดูแลรักษาสวน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สาธารณะและจัดตกแต่งสถานที่ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 108/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

109 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายจีรพงษ์ ยูโซะ นายจีรพงษ์ ยูโซะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00012/66
เพื่อปฏบิติังานดูแลรักษาสวน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สาธารณะและจัดตกแต่งสถานที่ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 109/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

110 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมาฮาดี แวยูโซะ นายมาฮาดี แวยูโซะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00011/66
เพื่อปฏบิติังานดูแลรักษาสวน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สาธารณะและจัดตกแต่งสถานที่ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 110/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

111 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรน่ยนิรันดร์ กอเดร์ รน่ยนิรันดร์ กอเดร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00038/66
เพื่อปฏบิติังานดูแลรักษาสวน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สาธารณะและจัดตกแต่งสถานที่ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 111/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

112 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายแวอุสมัน แวอาแซ นายแวอุสมัน แวอาแซ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00039/66
เพื่อปฏบิติังานดูแลรักษาสวน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สาธารณะและจัดตกแต่งสถานที่ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 112/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

113 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายนิฮัมซี มะ นายนิฮัมซี มะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00040/66
เพื่อปฏบิติังานดูแลรักษาสวน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สาธารณะและจัดตกแต่งสถานที่ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 113/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

114 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ปทุมรัตน์ พงค์ษา น.ส.ปทุมรัตน์ พงค์ษา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00041/66
เพื่อปฏบิติังานดูแลรักษาสวน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สาธารณะและจัดตกแต่งสถานที่ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 114/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

115 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.พาดีล๊ะ มะดาโอะ น.ส.พาดีล๊ะ มะดาโอะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00042/66
เพื่อปฏบิติังานดูแลรักษาสวน เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สาธารณะและจัดตกแต่งสถานที่ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 115/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

116 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมฮูาหมดัชาเรฟ มามุ นายมฮูาหมดัชาเรฟ มามุ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00043/66
ปฏบิติังานซ่อม สร้าง บ่ารุงรักษา เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สนบัสนนุและจัดงานศูนย์ซ่อม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เคร่ืองจักรกล เทศบาลก่าหนด เลขที่ 116/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

117 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายบาเซร์ ขุนอภริมย์ นายบาเซร์ ขุนอภริมย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00044/66
ปฏบิติังานซ่อม สร้าง บ่ารุงรักษา เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สนบัสนนุและจัดงานศูนย์ซ่อม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เคร่ืองจักรกล เทศบาลก่าหนด เลขที่ 117/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

118 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายคมศักด์ิ สายหยุด นายคมศักด์ิ สายหยุด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00045/66
ปฏบิติังานซ่อม สร้าง บ่ารุงรักษา เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

สนบัสนนุและจัดงานศูนย์ซ่อม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เคร่ืองจักรกล เทศบาลก่าหนด เลขที่ 118/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

119 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายกมล ตังนู นายกมล ตังนู เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00035/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 119/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

120 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอาลียัส สะมาแอ นายอาลียัส สะมาแอ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00034/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 120/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

121 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายวษิณุ เนื่องน่า นายวษิณุ เนื่องน่า เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00037/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 121/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

122 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายรอซิลี เจะปอ นายรอซิลี เจะปอ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00036/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 122/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

123 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสุทธ ิเอียดเล็ก นายสุทธ ิเอียดเล็ก เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00053/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 123/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

124 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายปิยวฒิุ แตงเกล้ียง นายปิยวฒิุ แตงเกล้ียง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00046/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 124/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

125 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอาดิฟ ดารามั่น นายอาดิฟ ดารามั่น เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00007/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 125/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

126 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมฮู่าหมดัซอบ ีอามะ นายมฮู่าหมดัซอบ ีอามะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00006/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 126/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

127 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอาแว สะมะแอ นายอาแว สะมะแอ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00005/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 127/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

128 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายวันซอลาฮูดิน แวหะมะนายวันซอลาฮูดิน แวหะมะเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00004/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 128/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

129 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายวันฮานาฟ ีแวหะมะ นายวันฮานาฟ ีแวหะมะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00051/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 129/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

130 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมูฮัมหมัดซูรี อับดุลเลาะ นายมูฮัมหมัดซูรี อับดุลเลาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00057/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 130/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

131 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายเกริกเกียรติ อินทรรัตน์ นายเกริกเกียรติ อินทรรัตน์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00054/66
ปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซมและ เสนอราคา 144,000บาท- เสนอราคา 144,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

บ่ารุงรักษาและจัดสถานที่และ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
ไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 131/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

132 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายซายูตี มะเละ นายซายูตี มะเละ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00049/66
เพื่อปฏบิติังานบ่ารุงรักษา เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ปรับปรุงและซ่อมแซม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสาธารณูปโภค เทศบาลก่าหนด เลขที่ 130/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

133 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายฮูเซ็น เจะมะ นายฮูเซ็น เจะมะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00001/66
เพื่อปฏบิติังานบ่ารุงรักษา เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ปรับปรุงและซ่อมแซม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสาธารณูปโภค เทศบาลก่าหนด เลขที่ 133/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

134 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอนันต์ มารง นายอนันต์ มารง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00010/66
เพื่อปฏบิติังานบ่ารุงรักษา เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ปรับปรุงและซ่อมแซม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสาธารณูปโภค เทศบาลก่าหนด เลขที่ 134/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

135 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสุไฮดี สะแม นายสุไฮดี สะแม เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00009/66
เพื่อปฏบิติังานบ่ารุงรักษา เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ปรับปรุงและซ่อมแซม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสาธารณูปโภค เทศบาลก่าหนด เลขที่ 135/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

136 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมูฮ่าหมัดซูกิฟลี สะมะแอนายมูฮ่าหมัดซูกิฟลี สะมะแอเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-0008/66
เพื่อปฏบิติังานบ่ารุงรักษา เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ปรับปรุงและซ่อมแซม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสาธารณูปโภค เทศบาลก่าหนด เลขที่ 136/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

137 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอันว ีดือเระ นายอันว ีดือเระ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00047/66
เพื่อปฏบิติังานบ่ารุงรักษา เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ปรับปรุงและซ่อมแซม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสาธารณูปโภค เทศบาลก่าหนด เลขที่ 137/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

138 โครงการจ้างเหมาบริการ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายณัฐชัย สุวรรณสวรรยานายณัฐชัย สุวรรณสวรรยาเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00218/66
เพื่อปฏบิติังานบ่ารุงรักษา เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ปรับปรุงและซ่อมแซม ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
งานสาธารณูปโภค เทศบาลก่าหนด เลขที่ 138/2566
(ส่านกัช่าง) ลว.3 ต.ค.2565

139 โครงการจ้างเหมาบริการจัด 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมัรวนั ปาทาน นายมัรวนั ปาทาน เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00230/66
ระเบยีบหาดนราทศัน์ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 139/2566

ลว.3 ต.ค.2565
140 โครงการจ้างเหมาบริการจัด 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมูฮัมหมัดซูกี อับดุลเลาะ นายมูฮัมหมัดซูกี อับดุลเลาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00226/66

ระเบยีบหาดนราทศัน์ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 140/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

141 โครงการจ้างเหมาบริการจัด 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมารีฟฮาน หะยีอาแว นายมารีฟฮาน หะยีอาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00228/66
ระเบยีบหาดนราทศัน์ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 141/2566

ลว.3 ต.ค.2565
142 โครงการจ้างเหมาบริการจัด 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายรุสตัน ยูโซะ นายรุสตัน ยูโซะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00229/66

ระเบยีบหาดนราทศัน์ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 142/2566

ลว.3 ต.ค.2565
143 โครงการจ้างเหมาบริการจัด 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอนัส เซ็ง นายอนัส เซ็ง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00236/66

ระเบยีบหาดนราทศัน์ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 143/2566

ลว.3 ต.ค.2565
144 โครงการจ้างเหมาบริการจัด 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอามีน มาหามุ นายอามีน มาหามุ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00234/66

ระเบยีบหาดนราทศัน์ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 144/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

145 โครงการจ้างเหมาบริการจัด 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายบักรี อาแวจิ นายบักรี อาแวจิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00232/66
ระเบยีบหาดนราทศัน์ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 145/2566

ลว.3 ต.ค.2565
146 โครงการจ้างเหมาบริการจัด 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายนูรดีน บินมะยิ นายนูรดีน บินมะยิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00233/66

ระเบยีบหาดนราทศัน์ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 146/2566

ลว.3 ต.ค.2565
147 โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏบิติั 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายลอซารี อุเซ็ง นายลอซารี อุเซ็ง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00219/66

หนา้ที่ขับรถยนต์นั้งส่วนกลาง เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(กองยุทธศาสตร์) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 147/2566

ลว.3 ต.ค.2565
148 โครงการจ้างเหมาปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายชารีฟ ภควนัต์ นายชารีฟ ภควนัต์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00220/66

ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(กองยุทธศาสตร์) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 148/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

149 โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายโรสโซ สมากุล นายโรสโซ สมากุล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-/66
รักษาความสะอาดสถานขีนส่งฯ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 149/2566

ลว.3 ต.ค.2565
150 โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นิรอบียะ มาหามะ น.ส.นิรอบียะ มาหามะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-/66

รักษาความสะอาดสถานขีนส่งฯ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 150/2566

ลว.3 ต.ค.2565
151 โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมาหามะ บือราเฮง นายมาหามะ บือราเฮง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-/66

รักษาความสะอาดสถานขีนส่งฯ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 151/2566

ลว.3 ต.ค.2565
152 โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏบิติังาน 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นิอาดีรา นิเฮง น.ส.นิอาดีรา นิเฮง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-/66

รักษาความสะอาดสถานขีนส่งฯ เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 152/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

153 จ้างเหมาปฏบิติัหนา้ที่ขับรถยนต์ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายแวปูอ๊ะ แวดอเล๊าะ นายแวปูอ๊ะ แวดอเล๊าะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00221/66
ส่วนกลาง เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 153/2566

ลว.3 ต.ค.2565
154 จ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความเปน็ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวดารา โนนหิน นางสาวดารา โนนหิน เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00224/66

ระเบยีบเรียบร้อยส่านกัปลัด เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 154/2566

ลว.3 ต.ค.2565
155 จ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความเปน็ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวกดู๊ะ ต่วนตือเง๊าะ นางสาวกดู๊ะ ต่วนตือเง๊าะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00225/66

ระเบยีบเรียบร้อยส่านกัปลัด เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 155/2566

ลว.3 ต.ค.2565
156 จ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความเปน็ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวนซูิไบดะห ์แยนา นางสาวนซูิไบดะห ์แยนา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00223/66

ระเบยีบเรียบร้อยส่านกัปลัด เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 156/2566

ลว.3 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

157 จ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความเปน็ 108,000.00          108,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวยามีละห์ สะรี นางสาวยามีละห์ สะรี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00222/66
ระเบยีบเรียบร้อยส่านกัปลัด เสนอราคา 108,000บาท- เสนอราคา 108,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 157/2566

ลว.3 ต.ค.2565
158 สัญญาจ้างท่าของ จ้างเหมาเอก 9,000,000.00       8,508,280.00       โดยวธิคัีดเลือก บจก. อีดียู พาวเวอร์ บจก. อีดียู พาวเวอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 001/2566

ชน บริหารจัดการอทุยานการ เสนอราคา 8,508,280บาท- เสนอราคา 8,508,280บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565
เรียนรู้นราธิวาส ประจ่าปงีบ ตรงตามเง่ือนไขที่

ประมาณ 2566 เทศบาลก่าหนด

(ส่านกัการศึกษา)

159 สัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อดูแล 475,000.00          462,000.00          โดยวธิคัีดเลือก หจก.จิราภรณ์ ดีเลลอปเม้นทห์จก.จิราภรณ์ ดีเลลอปเม้นทเ์ปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 002/2566
บ่ารุงรักษาสวนเกาะกลางถนน เสนอราคา 462,000บาท- เสนอราคา 462,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565
สุริยะประดิษฐ์ ตรงตามเง่ือนไขที่

(ส่านกัช่าง) เทศบาลก่าหนด

160 สัญญาจ้างเช้าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 64,800.00            64,800.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้านพินธ ุเซอร์วสิ ร้านพินธ ุเซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 003/2566
ยี่หอ้ Kyocera เสนอราคา 64,800บาท- เสนอราคา 64,800บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565
(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่

เทศบาลก่าหนด

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

161 สัญญาจ้างเช้าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00            42,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้านพินธ ุเซอร์วสิ ร้านพินธ ุเซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 004/2566
(ส่านกัช่าง) เสนอราคา 42,000บาท- เสนอราคา 42,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565

ตรงตามเง่ือนไขที่

เทศบาลก่าหนด

162 สัญญาจ้างเช้าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 64,800.00            64,800.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้านพินธ ุเซอร์วสิ ร้านพินธ ุเซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 005/2566
ยี่หอ้ Kyocera เสนอราคา 64,800บาท- เสนอราคา 64,800บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.3 ต.ค.2565
(ส่านกัปลัด) ตรงตามเง่ือนไขที่

เทศบาลก่าหนด

163 สัญญาจ้างเช้าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00            42,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบจก.ริโก้ (มหาชน) บจก.ริโก้ (มหาชน) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 006/2566
ยี่หอ้ Ricoh เสนอราคา 42,000บาท- เสนอราคา 42,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.7 ต.ค.2565
(ส่านกัช่าง) ตรงตามเง่ือนไขที่

เทศบาลก่าหนด

164 สัญญาจ้างเช้าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00            42,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบจก.ริโก้ (มหาชน) บจก.ริโก้ (มหาชน) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 007/2566
ยี่หอ้ Ricoh เสนอราคา 42,000บาท- เสนอราคา 42,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.7 ต.ค.2565
(กองสาธารณสุข) ตรงตามเง่ือนไขที่

เทศบาลก่าหนด

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

165 สัญญาจ้างเช้าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00            42,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบจก.ริโก้ (มหาชน) บจก.ริโก้ (มหาชน) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 009/2566
ยี่หอ้ Ricoh เสนอราคา 42,000บาท- เสนอราคา 42,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.7 ต.ค.2565
(กองสวัสดิการสังคม) ตรงตามเง่ือนไขที่

เทศบาลก่าหนด

166 จ้างครูต่างชาติ เพื่อสอนวิชา 240,000.00          240,000.00          โดยวธิคัีดเลือก Mr.CriTituto JR Mr.CriTituto JR เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 008/2566
ภาษาองักฤษ เสนอราคา 240,000บาท- เสนอราคา 240,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.7 ต.ค.2565
(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่

เทศบาลก่าหนด

167 สัญญาจ้างเช้าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 64,800.00            64,800.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบจก.ริโก้ (มหาชน) บจก.ริโก้ (มหาชน) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 017/2566
ยี่หอ้ Ricoh เสนอราคา 64,800บาท- เสนอราคา 64,800บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.7 ต.ค.2565
(กองยุทธศาสตร์) ตรงตามเง่ือนไขที่

เทศบาลก่าหนด

168 สัญญาจ้างเช้าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 64,800.00            64,800.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบจก.ริโก้ (มหาชน) บจก.ริโก้ (มหาชน) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 016/2566
ยี่หอ้ Ricoh เสนอราคา 64,800บาท- เสนอราคา 64,800บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.7 ต.ค.2565
(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่

เทศบาลก่าหนด

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

169 สัญญาจ้างบริการรักษาความ 422,400.00          422,400.00          โดยวธิคัีดเลือก บจก.รักษาความปลอดภยั ฮาร์เลย์ บจก.รักษาความปลอดภยั ฮาร์เลย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 019/2566
ปลอดภยัภายในบริเวณตลาดสด เสนอราคา 404,800บาท- เสนอราคา 404,800บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565
เทศบาลเมอืงนราธิวาส ตรงตามเง่ือนไขที่

(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด

ลว.3 ต.ค.2565
170 จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง 52,560.00            52,560.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ปาตีเมาะ อามะ น.ส.ปาตีเมาะ อามะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00248/66

วันตาดีกา โรงเรียนเทศบาล 2 เสนอราคา 52,560 บาท- เสนอราคา 52,560 บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 158/2566

ลว.12 ต.ค.2565
171 จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง 41,040.00            41,040.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางดุษฎ ีเจ๊ะสือแม นางดุษฎ ีเจ๊ะสือแม เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00249/66

วันตาดีกา โรงเรียนเทศบาล 3 เสนอราคา 41,040 บาท- เสนอราคา 41,040 บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 159/2566

ลว.12 ต.ค.2565
172 จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง 21,720.00            21,720.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.มาเรียม อาลี น.ส.มาเรียม อาลี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00250/66

วันตาดีกา โรงเรียนเทศบาล 4 เสนอราคา 21,720 บาท- เสนอราคา 21,720 บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 160/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

173 จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง 28,200.00            28,200.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.มีเดาะ บินยูโซะ น.ส.มีเดาะ บินยูโซะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00251/66
วันตาดีกา โรงเรียนเทศบาล 6 เสนอราคา 28,200บาท- เสนอราคา 28,200บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

(ส่านกัการศึกษา) ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
เทศบาลก่าหนด เลขที่ 161/2566

ลว.12 ต.ค.2565
174 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ฟาอีซ๊ะห์ เจ๊ะหะ น.ส.ฟาอีซ๊ะห์ เจ๊ะหะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00158/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 162/2566

ลว.12 ต.ค.2565
175 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมะรอเซะ อาแวร์ นายมะรอเซะ อาแวร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00159/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 163/2566

ลว.12 ต.ค.2565
176 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางนูรอไอนี แวหะมะ นางนูรอไอนี แวหะมะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00160/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 164/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

177 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.เฟาซียะห์ อาแว น.ส.เฟาซียะห์ อาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00161/66
ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 165/2566

ลว.12 ต.ค.2565
178 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.แวซะห์ อารง น.ส.แวซะห์ อารง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00162/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 166/2566

ลว.12 ต.ค.2565
179 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางอาซีซน แวนาแว นางอาซีซน แวนาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00163/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 167/2566

ลว.12 ต.ค.2565
180 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมะซือลัน สะมะแอ นายมะซือลัน สะมะแอ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00164/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 168/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

181 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นูรไอนี อาแว น.ส.นูรไอนี อาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00166/66
ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 169/2566

ลว.12 ต.ค.2565
182 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมะตอเย๊ะ ฮามะ นายมะตอเย๊ะ ฮามะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00168/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 170/2566

ลว.12 ต.ค.2565
183 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมะรอซีร์ ดอเลาะ นายมะรอซีร์ ดอเลาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00170/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 171/2566

ลว.12 ต.ค.2565
184 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.รอมือระ มะยูโซ๊ะ น.ส.รอมือระ มะยูโซ๊ะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00172/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 172/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

185 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.รอฮานี บราเฮง น.ส.รอฮานี บราเฮง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00174/66
ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 173/2566

ลว.12 ต.ค.2565
186 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.รอดียะห์ ยูโซะ น.ส.รอดียะห์ ยูโซะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00175/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 174/2566

ลว.12 ต.ค.2565
187 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายรอมซัน มะดีเยาะ นายรอมซัน มะดีเยาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00176/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 175/2566

ลว.12 ต.ค.2565
188 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมุสลิม บินเซ็ง นายมุสลิม บินเซ็ง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00177/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 176/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

189 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอับดุลรอยะ บินเซ็งนายอับดุลรอยะ บินเซ็งเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00178/66
ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 177/2566

ลว.12 ต.ค.2565
190 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายซุบฮี เจ๊ะหะ นายซุบฮี เจ๊ะหะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00179/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 178/2566

ลว.12 ต.ค.2565
191 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายนิอาฮามัด เจ๊ะแห นายนิอาฮามัด เจ๊ะแห เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00180/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 179/2566

ลว.12 ต.ค.2565
192 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นูรซากียะห์ ยูโซะ น.ส.นูรซากียะห์ ยูโซะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00181/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 180/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

193 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายเฟาซี มามะ นายเฟาซี มามะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00182/66
ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 181/2566

ลว.12 ต.ค.2565
194 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางปาตีเมาะ บินเซ็ง นางปาตีเมาะ บินเซ็ง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00183/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 182/2566

ลว.12 ต.ค.2565
195 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายรอเซะ มะเก๊ะ นายรอเซะ มะเก๊ะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00184/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 183/2566

ลว.12 ต.ค.2565
196 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางเจ๊ะสาแลหะ ยูโซะ นางเจ๊ะสาแลหะ ยูโซะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00194/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 4 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 184/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

197 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอับดุลฮาเล็ม อาแวนายอับดุลฮาเล็ม อาแวเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00195/66
ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 4 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 185/2566

ลว.12 ต.ค.2565
198 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมุสตอฟา อาแว นายมุสตอฟา อาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00192/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 4 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 186/2566

ลว.12 ต.ค.2565
199 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายหมัดฮาซือรัม มามุ นายหมัดฮาซือรัม มามุ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00196/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 4 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 187/2566

ลว.12 ต.ค.2565
200 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายอัฟวาณีย์ ยูโซ๊ะ นายอัฟวาณีย์ ยูโซ๊ะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00193/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 4 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 188/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

201 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.อาอีเซาะห์ เปาะมะน.ส.อาอีเซาะห์ เปาะมะเปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00191/66
ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 4 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 189/2566

ลว.12 ต.ค.2565
202 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 38,000.00            38,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงพระนิกร โออินทร์ พระนิกร โออินทร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00197/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนพระ เสนอราคา 38,000บาท- เสนอราคา 38,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 5 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 190/2566

ลว.12 ต.ค.2565
203 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 38,000.00            38,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงพระสุชยา จินดา พระสุชยา จินดา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00198/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนพระ เสนอราคา 38,000บาท- เสนอราคา 38,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 5 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 191/2566

ลว.12 ต.ค.2565
204 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 38,000.00            38,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงพระธนชัย โชติญาโณ พระธนชัย โชติญาโณ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00199/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนพระ เสนอราคา 38,000บาท- เสนอราคา 38,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 5 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 192/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

205 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 38,000.00            38,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงพระธนาธปิ จารธมโม พระธนาธปิ จารธมโม เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00200/66
ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนพระ เสนอราคา 38,000บาท- เสนอราคา 38,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 5 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 193/2566

ลว.12 ต.ค.2565
206 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายซาการียา เย๊าะ นายซาการียา เย๊าะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00185/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 6 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 194/2566

ลว.12 ต.ค.2565
207 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.นิซง บินแวมูดอ น.ส.นิซง บินแวมูดอ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00186/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 6 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 195/2566

ลว.12 ต.ค.2565
208 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.รอฮานา รอแม น.ส.รอฮานา รอแม เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00187/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 6 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 196/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

209 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.ฟาตอนะห์ บากา น.ส.ฟาตอนะห์ บากา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00188/66
ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 6 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 197/2566

ลว.12 ต.ค.2565
210 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.คอลีเยาะ ลาเตะ น.ส.คอลีเยาะ ลาเตะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00189/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 6 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 198/2566

ลว.12 ต.ค.2565
211 จ้างเหมาบริการรายชั่วโมงเพื่อ 44,000.00            44,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายมุสตอปา มามะ นายมุสตอปา มามะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00190/66

ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม เสนอราคา 44,000บาท- เสนอราคา 44,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 6 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 199/2566

ลว.12 ต.ค.2565
212 จ้างเหมาประกอบอาหาร 78,760.00            78,760.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวมาลีด๊ะ ดือราแม นางสาวมาลีด๊ะ ดือราแม เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00225/66

กลางวันนกัเรียนมธัยม เสนอราคา 78,760บาท- เสนอราคา 78,760บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 1 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 200/2566

ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

213 จ้างเหมาประกอบอาหาร 36,960.00            36,960.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางอรุณี สามะ นางอรุณี สามะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00254/66
กลางวันนกัเรียนมธัยม เสนอราคา 36,960บาท- เสนอราคา 36,960บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 201/2566

ลว.12 ต.ค.2565
214 จ้างเหมาประกอบอาหาร 63,360.00            63,360.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางดุษฎ ีเจ๊ะสือแม นางดุษฎ ีเจ๊ะสือแม เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00253/66

กลางวันนกัเรียนมธัยม เสนอราคา 63,360บาท- เสนอราคา 63,360บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.12 ต.ค.2565

โรงเรียนเทศบาล 3 ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด เลขที่ 202/2566

ลว.12 ต.ค.2565
215 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อดู 99,000.00            99,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวซาแรฮะ อาแว นางสาวซาแรฮะ อาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00246/66

แลรักษาความเปน็ระเบยีบเรียบ เสนอราคา 99,000บาท- เสนอราคา 99,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

ร้อยสถานที่ราชการภายในและ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
รอบบริเวณอาคารส่านกังานเทศ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 203/2566
บาลเมอืงนราธิวาส (ส่านกัปลัด) ลว.12 ต.ค.2565

216 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อดู 99,000.00            99,000.00            โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสมาน อาแว นายสมาน อาแว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด CNTR-00245/66
แลรักษาความเปน็ระเบยีบเรียบ เสนอราคา 99,000บาท- เสนอราคา 99,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว. ต.ค.2565

ร้อยสถานที่ราชการภายในและ ตรงตามเง่ือนไขที่ บันทึกข้อตกลงจ้าง
รอบบริเวณอาคารส่านกังานเทศ เทศบาลก่าหนด เลขที่ 204/2566
บาลเมอืงนราธิวาส (ส่านกัปลัด) ลว.12 ต.ค.2565

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

217 สัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อดูแล 4,158,000.00       3,808,200.00       โดยวธิคัีดเลือก หจก.พ ีเอส ดี คอนแทรด หจก.พ ีเอส ดี คอนแทรด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 010/2566
รักษาความสะอาดบริเวณหาด เสนอราคา 8,807,100บาท- เสนอราคา 8,807,100บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.31 ต.ค.2565
นราทศัน์ ตรงตามเง่ือนไขที่

(กองสาธารณสุข) เทศบาลก่าหนด

218 สัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อดูแล 950,400.00          495,000.00          โดยวธิคัีดเลือก หจก.จริาภรณ์ ดีเวลลอปเมนท์ หจก.จริาภรณ์ ดีเวลลอปเมนท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 011/2566
รักษาความสะอาดบริเวณสวน เสนอราคา 495,000บาท- เสนอราคา 495,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.31 ต.ค.2565
ร.5 (ส่านกัช่าง) ตรงตามเง่ือนไขที่

เทศบาลก่าหนด

219 สัญญาจ้างบริการรักษาความ 2,304,000.00       1,811,250.00       โดยวธิคัีดเลือก บจก.รักษาความปลดภยั ฮาร์เลย์ บจก.รักษาความปลดภยั ฮาร์เลย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 012/2566
ปลอดภยั รักษาความปลอดภยั เสนอราคา 1,732,500บาท- เสนอราคา 1,732,500บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.31 ต.ค.2565
ภายในโรงเรียนเทศบาล 1-6 ตรงตามเง่ือนไขที่

(ส่านกัการศึกษา) เทศบาลก่าหนด

220 สัญญาจ้างบริการรักษาความ 1,728,000.00       1,545,500.00       โดยวธิคัีดเลือก บจก.รักษาความปลดภยั ฮาร์เลย์ บจก.รักษาความปลดภยั ฮาร์เลย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 013/2566
ปลอดภยั รักษาความปลอดภยั เสนอราคา 1,540,000บาท- เสนอราคา 1,540,000บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.31 ต.ค.2565
ภายในบริเวณ ศูนย์เคร่ืองจักรกล ตรงตามเง่ือนไขที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลก่าหนด

6รอบ (สวนร.5) (ส่านกัช่าง)

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หริอใบส่ังในการซ้ือหรือจ้าง

221 สัญญาจ้างท่าของ จ้างเหมา 915,000.00          825,000.00          โดยวธิคัีดเลือก บจก.รักษาความปลดภยั ฮาร์เลย์ บจก.รักษาความปลดภยั ฮาร์เลย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 014/2566
บริการเพื่อดูแลบ่ารุงรักษาสวน เสนอราคา 819,500บาท- เสนอราคา 819,500บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.31 ต.ค.2565
สาธารณะบริเวณสวนกรมหลวง ตรงตามเง่ือนไขที่

นราธิวาสราชนครินทร์ เทศบาลก่าหนด

(ส่านกัช่าง)
222 สัญญาจ้างบริการรักษาความ 422,400.00          387,200.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบจก.รักษาความปลดภยั ฮาร์เลย์ บจก.รักษาความปลดภยั ฮาร์เลย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 015/2566

ปลอดภยัภายในบริเวณเทศบาล เสนอราคา 387,200บาท- เสนอราคา 387,200บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.31 ต.ค.2565
เมอืงนราธิวาส ตรงตามเง่ือนไขที่

(ส่านกัปลัด) เทศบาลก่าหนด

223 สัญญาจ้างบริการรักษาความ 422,400.00          387,200.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบจก.รักษาความปลดภยั ฮาร์เลย์ บจก.รักษาความปลดภยั ฮาร์เลย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาเลขที่ 018/2566
ปลอดภยั รักษาความปลอดภยั เสนอราคา 387,200บาท- เสนอราคา 387,200บาท- และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.31 ต.ค.2565
ภายในบริเวณ สถานขีนส่งผู้โดย ตรงตามเง่ือนไขที่

สารจังหวัดนราธิวาส เทศบาลก่าหนด

(ขนส่ง)

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


