
๑ จ้างเหมาพนักงานขับรถขยะ ( ๖ 
เดือน)

๓๓,๐๐๐.- ๓๓,๐๐๐.- ตกลงราคา นายเพาซี  มะทา นายเพาซี  มะทา คุณสมบติัครบถ้วน ๔๕/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๒ จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายมูฮัมมัดอัรรีฎอ  สาและ นายมูฮัมมัดอัรรีฎอ  สา
และ

คุณสมบติัครบถ้วน ๔๖/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๓ จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายฮาสือบเูลาะห ์ เจะแซ นายฮาสือบเูลาะห ์ เจะ
แซ

คุณสมบติัครบถ้วน ๔๗/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๔ จ้างเหมาพนักงานขับรถส่วนกลาง ๓๓,๐๐๐.- ๓๓,๐๐๐.- ตกลงราคา นายแวอาแซ  แปเร๊าะ นายแวอาแซ  แปเร๊าะ คุณสมบติัครบถ้วน ๔๘/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๕ จ้างเหมาพนักงานขับรถน้้า ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายกูขอเด  กาเดร์ นายกูขอเด  กาเดร์ คุณสมบติัครบถ้วน ๔๙/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๖ จ้างเหมาผู้ช่วยขับรถน้้า ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายดรอแมง  สะมะแอ นายดรอแมง  สะมะแอ คุณสมบติัครบถ้วน ๕๐/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๗ จ้างเหมาคนงานทั่วไป ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา น.สพาซีย๊ะ  โตะกือจิ น.สพาซีย๊ะ  โตะกือจิ คุณสมบติัครบถ้วน ๕๑/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๘ จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟา้ ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายอุสมาน  เจะอาลี นายอุสมาน  เจะอาลี คุณสมบติัครบถ้วน ๕๒/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๙ จ้างเหมายามกลางวนั ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายสาและ  ตาเล๊ะ นายสาและ  ตาเล๊ะ คุณสมบติัครบถ้วน ๕๓/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๑๐ จ้างเหมายามกลางวนั ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายฮาซัน  สาและ นายฮาซัน  สาและ คุณสมบติัครบถ้วน ๕๔/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๑๑ จ้างเหมายามกลางวนั ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายมะพรอเอ๊ะ  กาหลง นายมะพรอเอ๊ะ  กาหลง คุณสมบติัครบถ้วน ๕๕/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๑๒ จ้างเหมายามกลางคืน ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายสุเปยีน  จิ คุณสมบติัครบถ้วน ๔๖/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  อ าเภอเมืองยะลา  จงัหวัดยะลา
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๑๓ จ้างเหมายามกลางคืน ๓๑,๒๐๐.- ๓๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายลาเต๊ะ  อาแว นายลาเต๊ะ  อาแว คุณสมบติัครบถ้วน ๔๗/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๑๔ จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

๓๖,๐๐๐.- ๓๖,๐๐๐.- ตกลงราคา นายอนุวฒัน์  ปารามะ นายอนุวฒัน์  ปารามะ คุณสมบติัครบถ้วน ๕๙/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๑๕ จ้างท้าปา้ยไวนิล "โครงการวนั
ผู้สูงอายุ ต.เปาะเส้ง"

๘๐๐.- ๘๐๐.- ตกลงราคา ร้าน 139 โฆษณา ร้าน 139 โฆษณา คุณสมบติัครบถ้วน ๖๐/๒๕๕๘ ลว. ๑ 
เม.ย.๕๘

๑๖ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั
พร้อมน้้าด่ืม "โครงการวนัผู้สูงอายุ
ประจ้าป ี๒๕๕๘"

๔๖,๓๕๐.- ๔๖,๓๕๐.- ตกลงราคา นางรอเม๊าะ  แลฮา นางรอเม๊าะ  แลฮา คุณสมบติัครบถ้วน ๖๑/๒๕๕๘ ลว. ๒๑ 
เม.ย.๖๑

๑๗ จ้างเหมาเคร่ืองเสียง จ้านวน ๑ ชุด 
"โครงการวนัผู้สูงอายุประจ้าป ี
๒๕๕๘"

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- ตกลงราคา นายมะซูกร้ี  สะแต นายมะซูกร้ี  สะแต คุณสมบติัครบถ้วน ๖๒/๒๕๕๘ ลว. ๒๑ 
เม.ย.๖๒

๑๘ จ้างท้าปา้ย โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมฯ ๘๐๐.- ๘๐๐.- ตกลงราคา ร้านไปต อาร์ต ร้านไปต อาร์ต คุณสมบติัครบถ้วน ๖๓/๒๕๕๘ ลว. ๒๑ 
เม.ย.๕๘

๑๙ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั
พร้อมเคร่ืองด่ืม "โครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม"

๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ตกลงราคา น.ส.มารีแย  มามะ น.ส.มารีแย  มามะ คุณสมบติัครบถ้วน ๖๔/๒๕๕๘ ลว. ๒๑ 
เม.ย.๕๘

๒๐ จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (รถยนต์
ส่วนกลาง)

๔,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- ตกลงราคา บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด คุณสมบติัครบถ้วน ๔๗/๒๕๕๘ ลว.๑ 
เม.ย.๕๘

๒๑ จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (รถน้้า
อเนกประสงค์)

๘,๔๔๐.- ๘,๔๔๐.- ตกลงราคา บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด คุณสมบติัครบถ้วน ๔๘/๒๕๕๘ ลว.๑ 
เม.ย.๕๘

๒๒ จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (รถบรรทกุ
ขยะ)

๘,๕๐๐.- ๘,๕๐๐.- ตกลงราคา บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด บ.ซัสโก้รีเทล จ้ากัด คุณสมบติัครบถ้วน ๔๙/๒๕๕๘ ลว.๑ 
เม.ย.๕๘

๒๓ จัดซ้ือชุดบ้ารุงสุขภาพ"โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.เปาะเส้ง

๖๑,๙๒๐.- ๖๑,๙๒๐.- ตกลงราคา ร้านกูกัสเฮาส์ ร้านกูกัสเฮาส์ คุณสมบติัครบถ้วน ๕๐/๒๕๕๘ ลว.๒๑ 
เม.ย.๕๘

๒๔ จัดซ้ือของที่ระลึก "โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย"ุ

๙,๕๐๐.- ๙,๕๐๐.- ตกลงราคา ร้านยะลาบา้นไฟฟา้ ร้านยะลาบา้นไฟฟา้ คุณสมบติัครบถ้วน ๕๑/๒๕๕๘ ลว.๒๑ 
เม.ย.๕๘
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๒๕ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ "โครงการค่าย
คุณธรรมฯ"

๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ตกลงราคา ร้านค้าสะรี ร้านค้าสะรี คุณสมบติัครบถ้วน ๕๒/๒๕๕๘ ลว. ๒๑ 
เม.ย.๕๘

๒๖ จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ตกลงราคา ร้านเอส วาย เคร่ืองเขียน ร้านเอส วาย เคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน ๕๓/๒๕๕๘ ลว. ๒๘ 
เม.ย.๕๘

๒๗ จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส่วนการคลัง) ๒๐,๑๓๘.- ๒๐,๑๓๘.- ตกลงราคา ร้านเอส วาย เคร่ืองเขียน ร้านเอส วาย เคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน ๕๔/๒๕๕๘ ลว. ๒๘ 
เม.ย.๕๘

๒๘ จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) ๒๖,๙๔๕.- ๒๖,๙๔๕.- ตกลงราคา ร้านเอส วาย เคร่ืองเขียน ร้านเอส วาย เคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน ๕๕/๒๕๕๘ ลว. ๒๘ 
เม.ย.๕๘
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