
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่3 เดอืน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดอืนมถุินายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จังหวัดยะลา

3

4

เหตผุล
สนับสนุน(7)

(1)

วันที่ เลขที่
ซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)เพือ่ใช้ใน
รำชกำรอบต.ประจ้ำเดือนเมษำยน  2562

19,534.05

เอกสารอ้างอิง(6)ล าดบัที่
(1)

เลประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)
ชื่อผูประกอบการ(3) รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)
(1)

2

1 0953535000451 ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัดรำมัน
ปิโตรเลียม

9 เม.ย.62 122/2562

(3)

(1)

จ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำที ่พนักงำนขับ
รถขยะ และงำนอื่นทีไ่ด้รับมอบหมำย(หมู่ที่
 2) จ้ำนวน 1 คน เป็นเวลำ 5  เดือนๆละ
 8,600 บำท

43,000 23 เม ย.62

27 ม.ีค.62 107/2562

132/2562

1950600037193 ร้ำนริดดีไซน์ ป้ำยไวนิลโครงกำรแข่งขันกีฬำเซปัคตะกร้อ
 เปตอง ต้ำนยำเสพติด ประจ้ำปี 2562 
จ้ำนวน 1 ป้ำย

1,000 4 เม.ย.62 117/2562

800เจ้ำหน้ำทีดู่แลสนำม   จ้ำนวน 2  คน 
ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำเซปัคตะกร้อ เป
ตอง ต้ำนยำเสพติด ประจ้ำปี 2562

นำยทวีศักด์ิ กำรีมอลอ 
นำยรุสดี เล๊ะนุ๊

3950600101599   
3950600144140

5 1950600051391 นำยมำหำมะ ลำมำตำ จ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำที ่คนงำน
ประจ้ำรถขยะ และงำนอื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมำย (หมู่ที ่3) จ้ำนวน 1 คน เป็น
เวลำ 5 เดือนๆ ละ 8,600.-บำท

43,000 23 เม ย.62 133/2562

(1)3950600027526  นำยมุสตอฟำ วำแม



เหตผุล
สนับสนุน(7)

8

9

134/2562 (1)6 2950600017778 นำยฟันดี อีกำ จ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำที ่คนงำน
ประจ้ำรถขยะ และงำนอื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมำย (หมู่ที ่4) จ้ำนวน 1 คน เป็น
เวลำ 5 เดือนๆ ละ 8,600.-บำท

43,000 23 เม ย.62

ล าดบัที่
(1)

เลประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)
ชื่อผูประกอบการ(3) รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง(6)

วันที่ เลขที่

23 เม ย.62 137/2562

(1)

3950600143607 นำยอำซ้ือลัน กะดะแซ จ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำที ่ช่ำงประปำ 
 และงำนอื่นทีไ่ด้รับมอบหมำย จ้ำนวน 1  
คน เป็นเวลำ 5 เดือนๆ ละ 8,600.-บำท

43,000 23 เม ย.62 136/2562 (1)

(1)

135/25627 1950600105211 นำยอิลมี อำแวกือจิ จ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำที ่คนงำน
ประจ้ำรถขยะ และงำนอื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมำย (หมู่ที ่5) จ้ำนวน 1 คน เป็น
เวลำ 5 เดือนๆ ละ 8,600.-บำท

43,000 23 เม ย.62

5950600123436 นำยซับรี นิยอ จัดจ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรคนงำนทัว่ไป 
หน้ำที ่ภำรโรง  ณ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
บำลำสมีแล   ต้ำบลกำยูบอเกำะ  และงำน
อื่นทีไ่ด้รับมอบหมำย (หมู่ที ่5) จ้ำนวน 1 
 คน เป็นเวลำ 5 เดือนๆ ละ 8,100.-บำท

40,500



12 5960500018572      นำงสำวกำร์มีลำ      
    ยำมำนิลอ

จัดจ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำทีผู้่ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน      
 บำลำสมีแล  และงำนอื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมำย จ้ำนวน 1 คน เป็นเวลำ 5 
เดือนๆละ 8,100 บำท

40,500 23 เม ย.62 140/2562 (1)

10 1950699000637 นำยมูฮ้ำหมัด บอเห็ง จัดจ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรคนงำนทัว่ไป 
หน้ำที ่ภำรโรง ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ต้ำบลกำยูบอเกำะ และงำนอื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมำย(หมู่ที ่3)จ้ำนวน 1 คน เป็น
เวลำ 5 เดือนๆ ละ 7,100 บำท

35,500 23 เม ย.62 138/2562 (1)

11 1950600113574 นำยอับดุลฮำลีม เปำะมะ จัดจ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรคนงำนทัว่ไป 
หน้ำที ่ภำรโรง ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ต้ำบลกำยูบอเกำะ และงำนอื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมำย(หมู่ที ่3)จ้ำนวน 1 คน เป็น
เวลำ 5 เดือนๆ ละ 8,100 บำท

40,500 23 เม ย.62 139/2562 (1)

ล าดบัที่
(1)

เลประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2) ชื่อผูประกอบการ(3) รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง(4)
จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง(6) เหตผุล
สนับสนุน(7)

วันที่ เลขที่



ล าดบัที่
(1)

เลประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)
ชื่อผูประกอบการ(3) รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง(6) เหตผุล
สนับสนุน(7)

วันที่ เลขที่
13 3950600133784 นำงฮำลีหม๊ะ กำหง จัดจ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำทีแ่ม่บ้ำน

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ณ ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนบำลำสมีแล  และงำนอื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมำย จ้ำนวน 1 คน เป็นเวลำ 5 
เดือนๆ ละ 8,100 บำท

40,500 23 เม ย.62 141/2562 (1)

14 3950600133989 นำยซูไลมำน สะรำวอ จัจัดจ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำทีย่ำม
(ปฏิบัติงำนเวลำกลำงวัน) และงำนอื่นที่
ได้รับมอบหมำย(หมู่ที ่4) จ้ำนวน 1 คน 
เป็นเวลำ 5 เดือนๆ ละ 5,100 บำท

25,500 23 เม ย.62 142/2562 (1)

15 1950600107752      นำยมูฮ้ำหมัดอำรีเฟน
    เลำะสะอิ

จัดจ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำที ่ยำม
(ปฏิบัติงำนเวลำกลำงวัน)และงำนอื่นที่
ได้รับมอบหมำย(หมู่ที ่2) จ้ำนวน 1 คน 
เป็นเวลำ 5 เดือนๆ ละ 7,100 บำท

35,500 23 เม ย.62 143/2562 (1)

16 3959900099270     นำงสำวชุติมำ  แซ่ต้ัน ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 
2562 จ้ำนวน 124 ฉบับ

1,240 30 เม ย.62 155/2562 (3)



21 1950600037193      ร้ำนริดดีไซน์ม ป้ำยไวนิลโครงกำรประชำสัมพันธ์รณรงค์
กำรทิง้ขยะให้เป็นที ่และสร้ำงจิตส้ำนึกใน
กำรทิง้ จ้ำนวน 7 ป้ำย

4,900 7 ม.ิย.62 176/2562 (3)

22 3950600132427     ร้ำนซันเจริญกำรยำง จัดจ้ำงปะยำงในล้อหน้ำรถยนต์เก็บ
ขนขยะ  อีซูซุ ทะเบียน  80-6255 ยะลำ
  พร้อมค่ำแรง จ้ำนวน 1  คัน 

520 10 ม.ิย.62 177/2562 (1)

ล าดบัที่
(1)

เลประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2) ชื่อผูประกอบการ(3) รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง(4)
จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง(6) เหตผุล
สนับสนุน(7)

วันที่ เลขที่
17 0953535000451 ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัดรำมัน

ปิโตรเลียม
ซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)เพือ่ใช้ใน
รำชกำรอบต.ประจ้ำเดือนพฤษภำคม  
2562

18,714.45 30 เม ย.62 156/2562 (1)

18 3950600147513 นำยอำหำมะ แซกำรี จัดจ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำที ่คนงำน
ประจ้ำรถขยะ และงำนอื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมำย (หมู่ที ่4) จ้ำนวน 1 คน เป็น
เวลำ 2 เดือนๆ ละ 5,100.-บำท

10,200 30 เม ย.62 158/2562 (1)

19 0953535000451      ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัดรำ
มันปิโตรเลียม

ซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)เพือ่ใช้ใน
รำชกำรอบต.ประจ้ำเดือนมิถุนำยน  2562

10,290.80 29 พ.ค.62 165/2562 (1)

20 3959900099270     นำงสำวชุติมำ  แซ่ต้ัน ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 
2562 จ้ำนวน 120 ฉบับ

1,200 29 พ.ค.62 167/2562 (3)



รวมทั้งสิ้น 566,989.30

27 3950100388554     ร้ำนอัล มีเดียโฆษณำ ป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด จ้ำนวน 1 ป้ำย

1,000 27 ม.ิย.62 189/2562 (3)

25 0955550000077     บริษัทยะลำแอดวำนซ์
เทคโนโลยี

จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมำยเลข 416  50  0026   พร้อม
ค่ำแรง จ้ำนวน  1   เคร่ือง

550 27 ม.ิย.62 187/2562 (1)

26 3950100388554     ร้ำนอัล มีเดียโฆษณำ จัดท้ำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จ้ำนวน 4 
ชุด โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลใน
ชุมชนฯ

1,000 27 ม.ิย.62 188/2562 (3)

23 3959900099270     นำงสำวชุติมำ  แซ่ต้ัน ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ้ำเดือนกรกฎำคม 
2562 จ้ำนวน 120 ฉบับ

1,240 27 ม.ิย.62 185/2562 (3)

24 3950600147513 นำยอำหำมะ แซกำรี จัดจ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำรหน้ำที ่คนงำน
ประจ้ำรถขยะ และงำนอื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมำย (หมู่ที ่4) จ้ำนวน 1 คน เป็น
เวลำ 3 เดือนๆ ละ 7,100.-บำท

21,300 27 ม.ิย.62 186/2562 (1)

ล าดบัที่
(1)

เลประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)
ชื่อผูประกอบการ(3) รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง(6) เหตผุล
สนับสนุน(7)

วันที่ เลขที่


