


รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซื�อจัดจา้งหรอืผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก และสาระสําคญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจําไตรมาสที� ๑ ( เดอืน ตลุาคม พ.ศ ๒๕๖๒ ถงึ เดอืน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒ )

สํานักงานเทศบาลตําบล มะรอืโบตก อําเภอ ระแงะ   จังหวดั นราธวิาส 

ลําดบัที� เลขประจําตวัเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วนัที� เลขที� สนับสนุน

1 3960500247095 นางสาวสตมีนูีรา จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มลูระบบ t6,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๒/๒๕๖๓

อับดลุรอแม บัญชคีอมพวิเตอรข์อง อปท.e-

laas  

2 1960500249911 นาย กัซวาดี จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๗/๒๕๖๓

เจะ๊กา แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก   

3 3960500252561 นายอซีอ บอืซา จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๔/๒๕๖๓

แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก   

4 3960400106864 นาย อาหะมะ จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๖/๒๕๖๓

เจะ๊ปเูตะ๊ แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก   

5 3960500151233 นายอาดัน  อามงิ จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๔๙/๒๕๖๓  

แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก

6 1960500308748 นายอับดลุฮาฟี จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๔๕/๒๕๖๓  

ลอดงิ แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก

7 3960500243979 นาย แวหามะ จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๔๘/๒๕๖๓

หะแว แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก

8 3960500251653 นายมาหามะ ตาเยะ๊ จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๒/๒๕๖๓

 ป้อมยามเทศบาล

9 3960500747221 นายอับดลุลาเตะ๊  จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๑/๒๕๖๓

ซอเลาะ ป้อมยามเทศบาล  

10 3960500049374 นายแวสะมะแอ จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๓/๒๕๖๓

ปโูยะ๊ ป้อมยามเทศบาล  

11 1960500307922 นายมะซัมซี จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๔/๒๕๖๓

เจะ๊ปเูตะ๊ ป้อมยามเทศบาล  

12 3960500823606 นายอับดลุเลาะ จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๐/๒๕๖๓

สาและ ป้อมยามเทศบาล  



ลําดบัที� เลขประจําตวัเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม  เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วนัที� เลขที� สนับสนุน

13 3960500302359 นายซเูฟียน จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๕/๒๕๖๓  

นาแว ป้อมยามเทศบาล  

14 1960500124011 นางสาวบไูซนา จา้งเหมาบรกิารสํารวจและบันทกึ t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๒๗/๒๕๖๓

  นาแซ ขอ้มลูลงระบบการลงทะเบยีนทาง    

   หลวงทอ้งถิ�นและสํารวจการถ่าย    

   โอนโรงงานอตุสาหกรรมภายในเขต    

เทศบาลตําบลมะรอืโบตก

15 3960500255985 นายมหูมัดรอสลี จา้งเหมาปฏบิัตงิานเวรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๑๐/๒๕๖๓

สาและ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

16 3960500241127 นายอับดลุลาะ จา้งเหมา ภารโรงประจําศนูยพั์ฒนา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๙/๒๕๖๓

เจะ๊เตะ๊ เด็กเล็ก เทศดบาลมะรอืโบตก  

17 3960500046073 นางสาว สารพีะห์ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๓/๒๕๖๓

หะยวีาเยะ อัลกรุอานประจําชมุชน  มะรอืโบตก

18 3960500528329 นางสาว รอบยีะ๊ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๙/๒๕๖๓

เยะมเูร็ง อัลกรุอานประจําชมุชน ฮาปา

19 1960500246017 นายมะรุสด ี ดาแม จา้งเหมาบรกิารเก็บขยะ ปรับปรุง ๗,๕๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๘/๒๕๖๓

 ภมูทิัศน์และถางป่าไหลทาง

20 1960500228388 นางสาวตอยอบีะห ์ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๓/๒๕๖๓  

กโูน และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน

21 1960500257550 นายฮาก ี บอืซา จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๔/๒๕๖๓

และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

22 3960500015136 นายอายะมงิ ดาโอะ๊ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๙/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

23 196050023843 นางสาวโนรา จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๔/๒๕๖๓

เจะ๊หะมะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

24 3960300224555 นายอับดลุเลาะ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๔/๒๕๖๓

อมูา และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

25 3960500251572 นายอับดลุรอแม จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๕/๒๕๖๓

  หลงเป๊าะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  



 

   

ลําดบัที� เลขประจําตวัเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วนัที� เลขที� สนับสนุน

26 3960500167458 นายมหูํามะสกุรี จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๕/๒๕๖๓  

  อาหามะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

27 3960500167458 นายมะตะมงิ มะแซ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๘/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

28 3960600147084 นายดอรอแม  ดาดา จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๒/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

29 1960500268614 นายฮลิม ี เซะ๊ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๗/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

30 1960500268614 นางสาวอัสมาศ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๐/๒๕๖๓  

  เจะ๊แน และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

31 3960500251556 นางสาวรอปีอะห ์ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๑/๒๕๖๓

หลงเป๊าะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

       

32 1940400075152 นางสาวนสิารนีา จา้งเหมาบรกิารแมบ่า้น ๖,๕๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๑/๒๕๖๓

ตาเยะ   

33 19605002575540 นายฟัยรุต สะดยีามู จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๖/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

ในเขตเทศบาลตําบลมะรอืโบตก  

34 3960500167458 นายมะตะมงิ มะแซ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๘/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

       

35 1960500178887 นางสาวฟาดลีะห์ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๓/๒๕๖๓

เตะ๊แย และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

36 1960400062712 นายอาด ิ ดเลาะ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๙/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน

37 3960500153902 นายอดีอืเร๊ะ  เจะ๊มะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๐/๒๕๖๓

   อัลกรุอานประจําชมุชนสเุหร่า



 

 

ลําดบัที� เลขประจําตวัเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วนัที� เลขที� สนับสนุน

38 3960500169256 นายตว่นอับดลุมมุงิ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๑/๒๕๖๓

 นซิหูลง อัลกรุอานประจําชมุชน บเูกะมนูงิ

39 3960400010361 นายกอร ีสาวา จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๒/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนบาโงระนะ๑

40 3960500151077 นายอาหะมะ  เตะ๊ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๓/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนบเูกะปือเราะ

41 3960500176902 นาง อาซซีะ ยโูซะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๔/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนพงมาเนาะ๑

42 3960500246331 นาย มลี ี เจะ๊หะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๑/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชน อาแว

43 3960500045816 นางสาว ตัสณีม จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๖/๒๕๖๓

สหุลง อัลกรุอานประจําชมุชน บลกูา

44 3960500045565 นายเจะ๊แมง จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๗/๒๕๖๓

มะหะมะ อัลกรุอานประจําชมุชนบเูกะปือระ๒

45 3960500312989 นางฮามดีาห ์สาแมะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๘/๒๕๖๓

อัลกรุอานประจําชมุชน บเูกะมนูงิ

46 3960500312989 นายฮัซซัน   จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๐/๒๕๖๓

หวันมดุา อัลกรุอานประจําชมุชนพงมาเนาะ๒

47 196050031657 นางสาวนูรยีา จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๑/๒๕๖๓

มะและ อัลกรุอานประจําชมุชน กําปงปาเระ

48 3960400045776 นางสาวสารนีี จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรี์ t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๒/๒๕๖๓

ยาดี อัลกรุอานประจําชมุชนกแูบบาเดา๊ะ

49 1950500067520 นางสาวมารนีา  จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานดา้นการ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑/๒๕๖๓

แวดอเลา๊ะ เกี�ยวกับงานเด็กและเยาวชน

50 3960500045565 นางสตียีไูบดาห ์เจะโวะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนบาโงระนะ๒



 

 

ลําดบัที� เลขประจําตวัเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วนัที� เลขที� สนับสนุน

51 1960500298751 นายกไูซรยี ์ สะมะ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

52 1969900110111 นายซัฟวาน  มะลี จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

53 1960500124230 นางสาวอลิฮาม ซเีซ็ง จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๕/๒๕๖๓  

และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

54 3940400351493 นายเจะอเูซ็ง ปเูตะ๊ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๖/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

55 3960500032382 นายมฮูัยดนิ  ดรุอแม จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๗/๒๕๖๓

  และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

56 1960500135665 นางสาวยาวาเฮ  อาแว จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานประชา ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๘ /๒๕๖๓

  สัมพันธแ์ละขอ้มลูขา่วสาร  

 

     

 

1 3960500247095 นางสาวสตมีนูีรา จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มลูระบบ t6,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๒/๒๕๖๓

อับดลุรอแม บัญชคีอมพวิเตอรข์อง อปท.e-

laas  

2 1960500249911 นาย กัซวาดี จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๗/๒๕๖๓

เจะ๊กา แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก   

3 3960500252561 นายอซีอ บอืซา จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๔/๒๕๖๓

แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก   

4 3960400106864 นาย อาหะมะ จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๖/๒๕๖๓

เจะ๊ปเูตะ๊ แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก   

5 3960500151233 นายอาดัน  อามงิ จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๔๙/๒๕๖๓

แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก

เดอืน พฤศจกิายน



ลําดบัที� เลขประจําตวัเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วนัที� เลขที� สนับสนุน

6 1960500308748 นายอับดลุฮาฟี จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๔๕/๒๕๖๓

ลอดงิ แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก

7 3960500243979 นาย แวหามะ จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๔๘/๒๕๖๓

หะแว แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก

8 3960500251653 นายมาหามะ ตาเยะ๊ จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๒/๒๕๖๓

 ป้อมยามเทศบาล

9 3960500747221 นายอับดลุลาเตะ๊  จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๑/๒๕๖๓

ซอเลาะ ป้อมยามเทศบาล  

10 3960500049374 นายแวสะมะแอ จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๓/๒๕๖๓

ปโูยะ๊ ป้อมยามเทศบาล  

11 1960500307922 นายมะซัมซี จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๔/๒๕๖๓

เจะ๊ปเูตะ๊ ป้อมยามเทศบาล  

12 3960500823606 นายอับดลุเลาะ จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๐/๒๕๖๓

สาและ ป้อมยามเทศบาล  

13 3960500302359 นายซเูฟียน จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๕/๒๕๖๓

นาแว ป้อมยามเทศบาล  

14 1960500124011 นางสาวบไูซนา จา้งเหมาบรกิารสํารวจและบันทกึ t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๒๗/๒๕๖๓

  นาแซ ขอ้มลูลงระบบการลงทะเบยีนทาง    

   หลวงทอ้งถิ�นและสํารวจการถ่าย    

   โอนโรงงานอตุสาหกรรมภายในเขต    

เทศบาลตําบลมะรอืโบตก

15 3960500255985 นายมหูมัดรอสลี จา้งเหมาปฏบิัตงิานเวรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๑๐/๒๕๖๓

สาและ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

16 3960500241127 นายอับดลุลาะ จา้งเหมา ภารโรงประจําศนูยพั์ฒนา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๙/๒๕๖๓

เจะ๊เตะ๊ เด็กเล็ก เทศดบาลมะรอืโบตก  



 

  

ลําดบัที� เลขประจําตัวเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วนัที� เลขที� สนับสนุน

17 3960500046073 นางสาว สารพีะห์ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๓/๒๕๖๓

หะยวีาเยะ อัลกรุอานประจําชมุชน  มะรอืโบตก

18 3960500528329 นางสาว รอบยีะ๊ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๙/๒๕๖๓

เยะมเูร็ง อัลกรุอานประจําชมุชน ฮาปา

19 1960500246017 นายมะรุสด ี ดาแม จา้งเหมาบรกิารเก็บขยะ ปรับปรุง ๗,๕๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๘/๒๕๖๓

 ภมูทิัศน์และถางป่าไหลทาง

20 1960500228388 นางสาวตอยอบีะห ์ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๓/๒๕๖๓  

กโูน และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน

21 1960500257550 นายฮาก ี บอืซา จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๔/๒๕๖๓

และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

22 3960500015136 นายอายะมงิ ดาโอะ๊ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๙/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

23 196050023843 นางสาวโนรา จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๔/๒๕๖๓

เจะ๊หะมะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

24 3960300224555 นายอับดลุเลาะ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๔/๒๕๖๓

อมูา และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

25 3960500251572 นายอับดลุรอแม จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๕/๒๕๖๓

  หลงเป๊าะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

26 3960500167458 นายมหูํามะสกุรี จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๕/๒๕๖๓  

  อาหามะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

27 3960500167458 นายมะตะมงิ มะแซ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๘/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

28 3960600147084 นายดอรอแม  ดาดา จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๒/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

28 3960600147084 นายดอรอแม  ดาดา จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๒/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  



 

ลําดบัที� เลขประจําตวัเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วนัที� เลขที� สนับสนุน

30 1960500268614 นางสาวอัสมาศ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๐/๒๕๖๓

  เจะ๊แน และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

31 3960500251556 นางสาวรอปีอะห ์ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๑/๒๕๖๓

หลงเป๊าะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

32 1940400075152 นางสาวนสิารนีา จา้งเหมาบรกิารแมบ่า้น ๖,๕๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๑/๒๕๖๓

ตาเยะ   

33 19605002575540 นายฟัยรุต สะดยีามู จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๖/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

ในเขตเทศบาลตําบลมะรอืโบตก  

34 3960500167458 นายมะตะมงิ มะแซ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๘/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

       

35 1960500178887 นางสาวฟาดลีะห์ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๓/๒๕๖๓

เตะ๊แย และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

36 1960400062712 นายอาด ิ ดเลาะ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๙/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน

37 3960500153902 นายอดีอืเร๊ะ  เจะ๊มะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๐/๒๕๖๓

   อัลกรุอานประจําชมุชนสเุหร่า

38 3960500169256 นายตว่นอับดลุมมุงิ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๑/๒๕๖๓

 นซิหูลง อัลกรุอานประจําชมุชน บเูกะมนูงิ

39 3960400010361 นายกอร ีสาวา จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๒/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนบาโงระนะ๑

40 3960500151077 นายอาหะมะ  เตะ๊ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๓/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนบเูกะปือเราะ

41 3960500176902 นาง อาซซีะ ยโูซะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๔/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนพงมาเนาะ๑



 

ลําดับที� เลขประจําตัวเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วันที� เลขที� สนับสนุน

42 3960500246331 นาย มลี ี เจะ๊หะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๑/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชน อาแว

43 3960500045816 นางสาว ตัสณีม จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๖/๒๕๖๓

สหุลง อัลกรุอานประจําชมุชน บลกูา

44 3960500045565 นายเจะ๊แมง จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๗/๒๕๖๓

มะหะมะ อัลกรุอานประจําชมุชนบเูกะปือระ๒

45 3960500312989 นางฮามดีาห ์สาแมะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๘/๒๕๖๓

อัลกรุอานประจําชมุชน บเูกะมนูงิ

46 3960500312989 นายฮัซซัน   จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๐/๒๕๖๓

หวันมดุา อัลกรุอานประจําชมุชนพงมาเนาะ๒

47 196050031657 นางสาวนูรยีา จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๑/๒๕๖๓

มะและ อัลกรุอานประจําชมุชน กําปงปาเระ

48 3960400045776 นางสาวสารนีี จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรี์ t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๒/๒๕๖๓

ยาดี อัลกรุอานประจําชมุชนกแูบบาเดา๊ะ

49 1950500067520 นางสาวมารนีา  จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานดา้นการ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑/๒๕๖๓

แวดอเลา๊ะ เกี�ยวกับงานเด็กและเยาวชน

50 3960500045565 นางสตียีไูบดาห ์เจะโวะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนบาโงระนะ๒

51 1960500298751 นายกไูซรยี ์ สะมะ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

52 1969900110111 นายซัฟวาน  มะลี จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

53 1960500124230 นางสาวอลิฮาม ซเีซ็ง จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๕/๒๕๖๓  

และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

54 3960500032382 นายมฮูัยดนิ  ดรุอแม จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๗/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  



 

ลําดับที� เลขประจําตัวเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วันที� เลขที� สนับสนุน

56 1960500135665 นางสาวยาวาเฮ  อาแว จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานประชา ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๘/๒๕๖๓

  สัมพันธแ์ละขอ้มลูขา่วสาร   

 

57 3969900204014 รา้น ยะกังเซอรว์สิ จา้งซอ่มเครื�องปรับอากาศรถยนต์ ๔,๓๐๐.- ๑๓ พ.ย ๖๒ ใบสั�งจา้งเลขที� ๔/๒๕๖๓

กง ๑๑๕๐ นธ  

58 396010004390 รา้น M&T กราฟฟิค จัดซื�อแถบสะทอ้นแสงสําหรับยาน ๑,๙๐๐.- ๑๔ พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อเลขที� ๒/๒๕๖๓  

พาหนะ(สเีหลอืง) ขนาดหนา้กวา้ง

๕๕ มมXความยาว ๒๕ เมตร  

59 36341000076 หจก.ตันหยงมัสออยล์ จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ หมายเลข t4,585-   

ทะเบยีน กข ๙๗๑๐ นธ

60 3960500421117 รา้นอัครวัสดภุัณฑ์ จัดซื�อวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน ๑ ๕๖๐.- ๑๔ พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อเลขที� ๖/๒๕๖๓

รายการ 

61 3960500421117 รา้นอัครวัสดภุัณฑ์ จัดซื�อวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน ๒ t580- ๒๑ พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๗/๒๕๖๒

รายการ

62 3960500421117 รา้นอัครวัสดภุัณฑ์ จัดซื�อวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน ๓ t650-  ๒๑ พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๘/๒๕๖๒

 รายการ

63 3960500421117 รา้นอัครวัสดภุัณฑ์ จัดซื�อวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน ๘ t3,720-  ๒๑ พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๙/๒๕๖๒

รายการ

64 3969900307034 รา้น นราองิค์ จัดซื�อวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน ๑ t558- ๒๑ พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๕/๒๕๖๒

รายการ

65 3969900132323 รา้นรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ จัดซื�อวัสดสุํานักงาน จํานวน ๖ t3,175- ๒๑ พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๑๑/๒๕๖๒

รายการ

66 3969900132323 รา้นรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ จัดซื�อวัสดสุําไฟพา้และวทิยุ t3,020- ๒๑ พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๑๐/๒๕๖๒

  จํานวน ๒ รายการ

67 1960400031469 รา้น ซโูลมอ่น เซอรว์สิ จัดจา้งซอ่มเครื�องคอมพวิเตอร์ t4,620- ๑๙ พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๖/๒๕๖๒  

จํานวน ๓ รายการ



ลําดับที� เลขประจําตัวเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วันที� เลขที� สนับสนุน

68 3959900382320 รา้น ทักษิณมอเตอร์ จัดจา้งเปลี�ยนจุบ๊หลอดไฟและตอ่ t280- ๑๙ พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๕/๒๕๖๒

สายไฟ ทะเบยีน 80-5586 นธ

69 963641000076 หจก ตัยหยงมัสออยล์ จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ ทะเบยีน t4,542-  พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� /๒๕๖๒

 กข ๙๗๑๐ นธ

70 963641000076 หจก ตัยหยงมัสออยล์ จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ ทะเบยีน กข t4,021- พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� /๒๕๖๒

๗๓๗๘ นธ และ ๘๐-๔๓๔๒ นธ

71 3960500421117 รา้น อัครวัสดภุัณฑ์ จัดซื�อวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน ๑ t560-  ๒๑พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๖/๒๕๖๒

รายการ

72 3960500421117 รา้น อัครวัสดภุัณฑ์ จัดซื�อวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน ๒ t580-  ๒๑พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๗/๒๕๖๒

 รายการ  

73 3960500421117 รา้น อัครวัสดภุัณฑ์ จัดซื�อวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน ๓ t650-  ๒๑พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๘/๒๕๖๒

รายการ

74 3960500421117 รา้น อัครวัสดภุัณฑ์ จัดซื�อวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน ๓ t3,720-  ๒๑พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๙/๒๕๖๒

รายการ

75 3969900307034 รา้น นราองิค์ จัดซื�อวัสดคุอมพวิเตอร์ t558-  ๒๑พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๕/๒๕๖๒

76 3969900132323 รา้น รุ่งทรัพเ์ปเปอร์ จัดซื�อวัสดสุํานักงาน จํานวน t3,185-  ๒๑พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๕/๒๕๖๒

๖ รายการ

77 3969900132323 รา้น รุ่งทรัพเ์ปเปอร์ จัดซื�อวัสดสุํานักงาน จํานวน t3,020-  ๒๑พ.ย ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๑๐/๒๕๖๒

 ๒ รายการ

78 963541000076 หจก.ตันหยงมัสออยล์ วัสดนํุ�ามันเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ๗,๑๗๘.๘๐.-   ๒๗ก.ย ๖๒ ขอ้ตกลงซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ

    ๑๒/๒๕๖๒  

79 963541000076 หจก.ตันหยงมัสออยล์ วัสดนํุ�ามันเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ๔,๕๘๕.-   ๒๗ก.ย ๖๒ ขอ้ตกลงซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ  

   ๑๒/๒๕๖๒  

80 963541000076 หจก.ตันหยงมัสออยล์ วัสดนํุ�ามันเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ๑๙,๙๕๗-   ๒๗ก.ย ๖๒ ขอ้ตกลงซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ

    ๑๒/๒๕๖๒

81 963541000076 หจก.ตันหยงมัสออยล์ วัสดนํุ�ามันเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ๘,๑๐๗-   ๒๗ก.ย ๖๒ ขอ้ตกลงซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ

    ๑๒/๒๕๖๒



 

  

 

ลําดับที� เลขประจําตัวเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วันที� เลขที� สนับสนุน

82 963541000076 หจก.ตันหยงมัสออยล์ วัสดนํุ�ามันเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ๔,๔๑๙๖๐.-   ๒๗ก.ย ๖๒ ขอ้ตกลงซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ

    ๑๒/๒๕๖๒  

83 963541000076 หจก.ตันหยงมัสออยล์ วัสดนํุ�ามันเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ๔,๐๕๙.๕๐.-   ๒๗ก.ย ๖๒ ขอ้ตกลงซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ  

   ๑๒/๒๕๖๒  

84 963541000076 หจก.ตันหยงมัสออยล์ วัสดนํุ�ามันเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น ๑๑,๐๔๓.๑๐.-   ๒๗ก.ย ๖๒ ขอ้ตกลงซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ

    ๑๒/๒๕๖๒

 

1 3960500247095 นางสาวสตมีนูีรา จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มลูระบบ t6,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๒/๒๕๖๓

อับดลุรอแม บัญชคีอมพวิเตอรข์อง อปท.e-

laas  

2 1960500249911 นาย กัซวาดี จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๗/๒๕๖๓

เจะ๊กา แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก   

3 3960500252561 นายอซีอ บอืซา จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๔/๒๕๖๓

แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก   

4 3960400106864 นาย อาหะมะ จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๖/๒๕๖๓

เจะ๊ปเูตะ๊ แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก   

5 3960500151233 นายอาดัน  อามงิ จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๔๙/๒๕๖๓

แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก

6 1960500308748 นายอับดลุฮาฟี จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๔๕/๒๕๖๓

ลอดงิ แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก

7 3960500243979 นาย แวหามะ จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที�การ t8,500- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๔๘/๒๕๖๓

หะแว แพทยฉุ์กเฉนิตําบาลมะรอืโบตก

8 3960500251653 นายมาหามะ ตาเยะ๊ จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๒/๒๕๖๓

 ป้อมยามเทศบาล

9 3960500747221 นายอับดลุลาเตะ๊  จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๑/๒๕๖๓

ซอเลาะ ป้อมยามเทศบาล  

เดอืน ธันวาคม



ลําดับที� เลขประจําตัวเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วันที� เลขที� สนับสนุน

10 3960500049374 นายแวสะมะแอ จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๓/๒๕๖๓

ปโูยะ๊ ป้อมยามเทศบาล  

11 1960500307922 นายมะซัมซี จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๔/๒๕๖๓

เจะ๊ปเูตะ๊ ป้อมยามเทศบาล  

12 3960500823606 นายอับดลุเลาะ จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๐/๒๕๖๓

สาและ ป้อมยามเทศบาล  

13 3960500302359 นายซเูฟียน จา้งเหมาบรกิารอยูเ่วรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๕๕/๒๕๖๓  

นาแว ป้อมยามเทศบาล  

14 1960500124011 นางสาวบไูซนา จา้งเหมาบรกิารสํารวจและบันทกึ t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๒๗/๒๕๖๓

  นาแซ ขอ้มลูลงระบบการลงทะเบยีนทาง    

   หลวงทอ้งถิ�นและสํารวจการถ่าย    

   โอนโรงงานอตุสาหกรรมภายในเขต    

เทศบาลตําบลมะรอืโบตก

15 3960500255985 นายมหูมัดรอสลี จา้งเหมาปฏบิัตงิานเวรยามประจํา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๑๐/๒๕๖๓

สาและ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

16 3960500241127 นายอับดลุลาะ จา้งเหมา ภารโรงประจําศนูยพั์ฒนา t6,000- ๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง เลขที� ๙/๒๕๖๓

เจะ๊เตะ๊ เด็กเล็ก เทศดบาลมะรอืโบตก  

17 3960500046073 นางสาว สารพีะห์ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๓/๒๕๖๓

หะยวีาเยะ อัลกรุอานประจําชมุชน  มะรอืโบตก

18 3960500528329 นางสาว รอบยีะ๊ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๙/๒๕๖๓

เยะมเูร็ง อัลกรุอานประจําชมุชน ฮาปา

19 1960500246017 นายมะรุสด ี ดาแม จา้งเหมาบรกิารเก็บขยะ ปรับปรุง ๗,๕๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๘/๒๕๖๓

 ภมูทิัศน์และถางป่าไหลทาง

20 1960500228388 นางสาวตอยอบีะห ์ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๓/๒๕๖๓  

 

21 1960500257550 นายฮาก ี บอืซา จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๔/๒๕๖๓

และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  



 

ลําดับที� เลขประจําตัวเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วันที� เลขที� สนับสนุน

22 3960500015136 นายอายะมงิ ดาโอะ๊ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๙/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

23 196050023843 นางสาวโนรา จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๔/๒๕๖๓

เจะ๊หะมะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

24 3960300224555 นายอับดลุเลาะ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๔/๒๕๖๓

อมูา และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

25 3960500251572 นายอับดลุรอแม จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๕/๒๕๖๓

  หลงเป๊าะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

26 3960500167458 นายมหูํามะสกุรี จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๕/๒๕๖๓  

  อาหามะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

27 3960500167458 นายมะตะมงิ มะแซ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๘/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

29 1960500268614 นายฮลิม ี เซะ๊ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๗/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

30 1960500268614 นางสาวอัสมาศ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๐/๒๕๖๓  

  เจะ๊แน และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

31 3960500251556 นางสาวรอปีอะห ์ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๑/๒๕๖๓

หลงเป๊าะ และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

       

32 1940400075152 นางสาวนสิารนีา จา้งเหมาบรกิารแมบ่า้น ๖,๕๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๑/๒๕๖๓

ตาเยะ   

33 19605002575540 นายฟัยรุต สะดยีามู จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๖/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

ในเขตเทศบาลตําบลมะรอืโบตก  



ลําดับที� เลขประจําตัวเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วันที� เลขที� สนับสนุน

34 3960500167458 นายมะตะมงิ มะแซ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑๘/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

35 1960500178887 นางสาวฟาดลีะห์ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๓/๒๕๖๓

เตะ๊แย และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

36 1960400062712 นายอาด ิ ดเลาะ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒๙/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน

37 3960500153902 นายอดีอืเร๊ะ  เจะ๊มะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๐/๒๕๖๓

   อัลกรุอานประจําชมุชนสเุหร่า

     

38 3960500169256 นายตว่นอับดลุมมุงิ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๑/๒๕๖๓

 นซิหูลง อัลกรุอานประจําชมุชน บเูกะมนูงิ

39 3960400010361 นายกอร ีสาวา จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๒/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนบาโงระนะ๑

40 3960500151077 นายอาหะมะ  เตะ๊ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๓/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนบเูกะปือเราะ

41 3960500176902 นาง อาซซีะ ยโูซะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๔/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนพงมาเนาะ๑

42 3960500246331 นาย มลี ี เจะ๊หะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๑/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชน อาแว

43 3960500045816 นางสาว ตัสณีม จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๖/๒๕๖๓

สหุลง อัลกรุอานประจําชมุชน บลกูา

44 3960500045565 นายเจะ๊แมง จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๗/๒๕๖๓

มะหะมะ อัลกรุอานประจําชมุชนบเูกะปือระ๒

45 3960500312989 นางฮามดีาห ์สาแมะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓๘/๒๕๖๓

อัลกรุอานประจําชมุชน บเูกะมนูงิ



ลําดับที� เลขประจําตัวเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วันที� เลขที� สนับสนุน

46 3960500312989 นายฮัซซัน   จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๐/๒๕๖๓

หวันมดุา อัลกรุอานประจําชมุชนพงมาเนาะ๒

47 196050031657 นางสาวนูรยีา จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๑/๒๕๖๓

มะและ อัลกรุอานประจําชมุชน กําปงปาเระ

48 3960400045776 นางสาวสารนีี จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรี์ t3,800- ๐๒ ต.ค ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔๒/๒๕๖๓

ยาดี อัลกรุอานประจําชมุชนกแูบบาเดา๊ะ

49 1950500067520 นางสาวมารนีา  จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานดา้นการ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๑/๒๕๖๓

แวดอเลา๊ะ เกี�ยวกับงานเด็กและเยาวชน

50 3960500045565 นางสตียีไูบดาห ์เจะโวะ จา้งเหมาปฏบิัตงิานครูสอนคัมภรีอ์ัก t3,800- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๒/๒๕๖๓

 อัลกรุอานประจําชมุชนบาโงระนะ๒

51 1960500298751 นายกไูซรยี ์ สะมะ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๓/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

52 1969900110111 นายซัฟวาน  มะลี จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๔/๒๕๖๓

   และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

53 1960500124230 นางสาวอลิฮาม ซเีซ็ง จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๕/๒๕๖๓

และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

54 3940400351493 นายเจะอเูซ็ง ปเูตะ๊ จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๖/๒๕๖๓

 และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

55 3960500032382 นายมฮูัยดนิ  ดรุอแม จา้งเหมาบรกิารจัดเก็บกวาดขยะ ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๗/๒๕๖๓

  และรักษาความสะอาดบรเิวณถนน  

56 1960500135665 นางสาวยาวาเฮ  อาแว จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานประชา ๖,๐๐๐.- ๓๐ ก.ย ๖๒ บันทกึตกลงจา้ง ๘ /๒๕๖๓

  สัมพันธแ์ละขอ้มลูขา่วสาร  

57 3960500327285 รา้น คกูว้นบุน้ จัดซื�อวัสดสุํานักงานกลอ่งลอ่ใหญ่ t4,560- ๑๑ ธ.ค ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๒๒/๒๕๖๒

และกลอ่งลเ้ล็ก ๒ รายการ

58 3960500421117 รา้น อัครวัสดภุัณฆ์ จัดซื�อวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน ๒ t2,600- ๑๑ ธ.ค ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๒๐/๒๕๖๒

รายการ



ลําดับที� เลขประจําตัวเสยีภาษี ชื�อผูป้ระกอบการ รายการพัสดทุี�จัดจา้ง จํานวนเงนิรวม เอกสารอา้งองิ เหตผุล

เลขประจําประชาชน ที�จัดซื�อจัดจา้ง วันที� เลขที� สนับสนุน

59 3969900132323 รา้น รุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ จัดซื�อจักจา้งทําตรายาง จํานวน t320- ๑๑ ธ.ค ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๑๒/๒๕๖๒

๑ รายการ

60 105539133772 รา้น หนึ�งการยาง จัดจา่งซอ่มเปลี�ยนอะไหลร่ถยนต์ t4,450- ๑๗ ธ.ค ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๑๔/๒๕๖๒

บรรทกุขยะมลูฝอย ๘๐-๕๕๘๖นธ

61 รา้น เอ.เอ.เอส มอเตอร์ จัดจา่งซอ่มเปลี�ยนถ่ายนํ�ามันเครื�อง t2,325- ๑๑ ธ.ค ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๑๓/๒๕๖๒

รถยนต ์ทะเบยีน กง ๑๑๕๐ นธ

62 1960400031469 รา้น โซมอ่น เซอรว์สิ จัดซื�อวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน t2,000- ๑๓ ธ.ค ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๒๔/๒๕๖๒

๑ รายการ

63 1960400031469 รา้น โซมอ่น เซอรว์สิ จัดซื�อวัสดคุอมพวิเตอร์ t4,820- ๑๗ ธ.ค ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๒๓/๒๕๖๒

จํานวน ๑ รายการ

64 3969900307034 รา้น นราองิค์ จัดซื�อวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน t558- ๒๐ ธ.ค ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๒๗/๒๕๖๒

 ๑ รายการ

65 3960100004390 รา้น M&T กราฟฟิค จัดซื�อวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ t1,330- ๒๐ ธ.ค ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๒๖/๒๕๖๒

 จํานวน ๑ รายการ

66 3960100004390 รา้น M&T กราฟฟิค จัดซื�อวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ t750- ๒๐ ธ.ค ๖๒ ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้งเลขที� ๒๘/๒๕๖๒

จํานวน ๑ รายการ

 

 ๙๗๔,๔๔๖.๒๐.-
       

 

      

 

       

 

       

 

       


