
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...พฤษภาคม 2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 930.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
พฤษภาคม  2560 

20,000.- 
 

ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  16,265.68 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  16,265.68 บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
พฤษภาคม  2560   

1,500.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดจ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดืม่ ประจ าเดือ นพฤษภาคม   2560  ตามโครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆใน
ท้องถิ่น     ประจ าปี 2560     

27,500.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 

ราคา  27,500.- บาท  
นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 

ราคา  27,500.- บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จัดจ้างท าป้ายผ้า ประจ าเดือนพฤษภาคม  2560 ตามโครงการอบรม
ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆใน
ท้องถิ่น  ประจ าปี 2560   

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  500.- บาท 
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  500.- บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดจ้างวิทยากร   ประจ าเดือนพฤษภาคม    ตามโครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆใน
ท้องถิ่น     ประจ าปี 2560 

2,000.- ตกลงราคา นายมะซอและ  เจะนะ 
ราคา  1,000.-  บาท 

นายมะซอและ  เจะนะ 
ราคา  1,000.-  บาท 

นายมะซอและ  เจะนะ 
ราคา  1,000.-  บาท 

นายมะซอและ  เจะนะ 
ราคา  1,000.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

(ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                                     (ลงช่ือ)................................................             (ลงช่ือ)..............................................  
            (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                        (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                          (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
              นกัวิชาการพัสดุ                                 จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                           ผู้อ านวยการกองคลัง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...พฤษภาคม  2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จัดซื้อของบริโภคในช่วงเดือนถือศีลอด  โครงการส่งเสริมพิธีละศีล
อดร่วมกันในเดือนรอมฎอน ประจ าปี 2560 

99,475.- ตกลงราคา ร้านตัสสรี วัสดุ 
ราคา  99,475.- บาท                        

ร้านตัสสรี วัสดุ 
ราคา  99,475.- บาท                         

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างโครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ตารางเวลาปฏิบัติศาสนกิจ 
เดือนถือศีลอด ประจ าปี 2560  ขนาด A 3   4 สี   จ านวน 2,000   ใบ 

50,000.- ตกลงราคา ร้านสลาตันเพรส 

ราคา  50,000.-   บาท 
ร้านสลาตันเพรส 

ราคา  50,000.-   บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน  มี มอก.  จ านวน 3 ใบ 19,500.- ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  19,500.-  บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  19,500.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 3)จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  
มิถุนายน  2560   –  30  กันยายน   2560 

34,400.- ตกลงราคา นายนูรูดิง  สาลีแม 
ราคา  34,400.- บาท 

นายนูรูดิง  สาลีแม 
ราคา  34,400.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 4)จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 4  เริ่ม 1  
มิถุนายน   2560   –  30  กันยายน   2560      

34,400.- ตกลงราคา นายฟันดี  อีกา 
ราคา  34,400.- บาท 

นายฟันดี  อีกา 
ราคา  34,400.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 5)จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  
มิถุนายน  2560   –  30  กันยายน   2560 

34,400.- ตกลงราคา นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา  34,400.- บาท 

นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา  34,400.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ พนักงานขับรถขยะ และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย  (หมู่ที่ 2) จ านวน 1 คน เป็นเวลา  4  เดือน เริ่ม 1  
มิถุนายน  2560   –  30  กันยายน   2560 

34,400.- ตกลงราคา นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา  34,400.- บาท 

นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา  34,400.- บาท 

 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                                     (ลงช่ือ)................................................             (ลงช่ือ)..............................................  

           (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                        (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                          (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
              นกัวิชาการพัสดุ                               จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน..พฤษภาคม  2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

14 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ ช่างประปา  และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย จ านวน 1  คน เป็นเวลา  2  เดือน เริ่ม 1 มิถุนายน  2560  
– 31  กรกฎาคม   2560 

17,200.- ตกลงราคา นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา  17,200.-   บาท 

นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา  17,200.-   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

15 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าทีผู่้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบาลาสมีแล     และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย     จ านวน  1   
คน   เป็นเวลา  4    เดือน เริ่ม 1  มิถุนายน  2560   –  30  กันยายน   
2560 

28,400.- ตกลงราคา นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ 
ราคา  28,400.- บาท 

นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ 
ราคา  28,400.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล     และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย     
จ านวน  1   คน   เป็นเวลา  4    เริ่ม 1  มิถุนายน  2560   –  30  
กันยายน   2560 

28,400.- ตกลงราคา นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา 28,400.-บาท 

  

นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา 28,400.-บาท 

 
 

เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่  ยาม(ปฏิบัติงานเวลากลางวัน) และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  (หมู่ที่ 4 ) จ านวน  1  คน  เป็นเวลา  4   
เดือน   เริ่ม 1  มิถุนายน  2560   –  30  กันยายน   2560    

32,400.- ตกลงราคา นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา 32,400.-บาท 

  

นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา 32,400.-บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

18 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่   ยาม (ปฏิบัติงาน
เวลากลางวัน)   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   (หมู่ที่ 2 )   จ านวน  
1   คน   เป็นเวลา    4   เดือน (เริ่ม 1  มิถุนายน  2560   –  30  
กันยายน   2560) 

28,400.- ตกลงราคา นายเซาบาน ยูโซ๊ะ 
ราคา 28,400.-บาท 

  

นายเซาบาน ยูโซ๊ะ 
ราคา 28,400.-บาท 

 
 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 

ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                                     (ลงช่ือ)................................................             (ลงช่ือ)..............................................  
           (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                        (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                          (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
              นกัวิชาการพัสดุ                               จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน..พฤษภาคม  2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

19 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   
(หมู่ที่ 3 )   จ านวน  1   คน   เป็นเวลา    4   เดือน( เริ่ม 1  มิถุนายน  
2560   –  30  กันยายน   2560) 

28,400.- ตกลงราคา นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  28,400.-   บาท 

นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  28,400.-   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

20 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   

(หมู่ที่ 3 )   จ านวน  1   คน   เป็นเวลา    4   เดือน( เริ่ม 1  มิถุนายน  
2560   –  30  กันยายน   2560) 

28,400.- ตกลงราคา นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา  28,400.- บาท 

นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา  28,400.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

21 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล  ต าบลกายูบอเกาะ  และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย (หมู่ที่  5)   จ านวน  1   คน   เป็นเวลา    4   เดือน (  เริ่ม 1  
มิถุนายน  2560   –  30  กันยายน   2560) 

28,400.- ตกลงราคา นายอาสวี  แมรี 
ราคา 28,400.-บาท 

  

นายอาสวี  แมรี 
ราคา 28,400.-บาท 

 
 

เสนอราคาเหมาะสม 

22 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดกายูบอเกาะ   ขนาด
กว้าง   2.44   เมตร    ยาว  4.88  เมตร   จ านวน 2   ป้าย 

32,400.- ตกลงราคา ร้านริดดีไซน ์

ราคา 8,400.-บาท  
ร้านริดดีไซน ์

ราคา 8,400.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

23 จัดซื้ออาหารเสริม    (นม)     ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด 
ขนาด 200 ซีซี   จ านวน   120   วัน   (ชนิดกล่อง)  ส าหรับโรงเรียน
บ้านบือยอง ,โรงเรียนบ้านพอแม็ง  ภาคเรียน 1/2560 

301,226.40   กรณีพิเศษ อสค.ภาคใต ้
ราคา  301,226.40  บาท 

  

อสค.ภาคใต ้
ราคา  301,226.40  บาท 

 
 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 

ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                                     (ลงช่ือ)................................................             (ลงช่ือ)..............................................  
           (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                        (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                          (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
              นกัวิชาการพัสดุ                               จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง  


