
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง(ดเีซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
ตุลาคม  2561   

20,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  16,133.20 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  16,133.20 บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
ตุลาคม  2561 

1,500.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  478 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  478   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดจ้างเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร ประจ าส านักงาน อบต.กายูบอเกาะ 
จ านวน 1 เครื่อง  ระยะเวลา  12 เดือน 

42,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาก๊อปปี้ 2 
ราคา  42,000.-บาท 

ร้านนานาก๊อปปี้ 2 
ราคา  42,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

4 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ พนักงานขับรถขยะ และงานอืน่ที่
ได้รับมอบหมาย  (หมู่ที่ 2) จ านวน 1  คน  เปน็เวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  
ตุลาคม  2561   –  31  มกรคม   2562 

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

นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา 34,400.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และงานอืน่
ที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 3)จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  
ตุลาคม  2561   –  31  มกรคม   2562 

34,400.- เฉพาะเจาะจง นายมาหามะ ลามาตา 
ราคา 34,400.-บาท 

นายมาหามะ ลามาตา 
ราคา 34,400.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

6 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และงานอืน่
ที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 4)จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  
ตุลาคม  2561   –  31  มกรคม   2562 

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

นายฟันดี  อีกา 
ราคา  34,400.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

7 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และงานอืน่
ที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 5)จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  
ตุลาคม  2561   –  31  มกรคม   2562 

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

นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา 34,400.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 
 

จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ ช่างประปา  และงานอื่นที่ได้รบั
มอบหมาย จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  ตุลาคม  2561   
–  31  มกรคม   2562    

34,400.- เฉพาะเจาะจง นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา 34,400.-บาท      

นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา 34,400.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย     
จ านวน 1 คนเปน็เวลา 4  เดือน เริ่ม 1 ตุลาคม 2561– 31  มกราคม   
2562 

32,400.- เฉพาะเจาะจง นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา  32,400.-บาท      

นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา  32,400.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าทีผู่ช่้วยผู้ดูแลเด็ก  ณ ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กบ้านบาลาสมีแล  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  จ านวน  1   คน   
เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  ตุลาคม  2561   –  31  มกราคม   2562 

32,400.- เฉพาะเจาะจง นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ 
ราคา  32,400.-บาท      

นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ 
ราคา  32,400.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

11 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่  ยาม(ปฏบิัติงานเวลากลางวัน) และ
งานอื่นที่ไดร้ับมอบหมาย  (หมู่ที ่ 4 ) จ านวน  1  คน  เป็นเวลา 4  
เดือน  เริ่ม 1  ตุลาคม  2561   –  31  มกราคม   2562 

18,400.- เฉพาะเจาะจง นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา 18,400.-บาท      

นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา 18,400.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย   

(หมู่ที่ 3 )   จ านวน  1   คน  เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  ตุลาคม  2561   
–  31  มกราคม   2562 

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

นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  28,400.-บาท    

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล  ต าบลกายูบอเกาะ  และงานอื่นที่ได้รบั
มอบหมาย (หมูท่ี่  5)   1   คน  เปน็เวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  ตุลาคม  
2561   –  31  มกราคม   2562   

28,400.- เฉพาะเจาะจง นายซับรี นิยอ 

ราคา  28,400.-บาท 

นายซับรี นิยอ 

ราคา  28,400.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย   
(หมู่ที่ 3 )   จ านวน  1   คน  เปน็เวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  ตุลาคม  2561   
–  31  มกราคม   2562   

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

นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา 28,400.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

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



                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที่คดัเลือก 
(โดยสังเขป) 

15 จ้างโครงการประเมนิความพึงพอใจของผู้รบับริการที่มตี่อการ
ให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

19,000.- เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ราคา 19,000.-บาท         

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ราคา 19,000.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

16 ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล 
จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตัง้ 

30,700.- เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณภูมิ 
ราคา 30,700.-บาท         

ร้านสุวรรณภูมิ 
ราคา 30,700.-บาท         

เสนอราคาเหมาะสม 

17 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ อีซูซุ ทะเบียน 80 
6255 ยะลา พร้อมค่าแรง จ านวน 1 คัน 

22,872.53 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปัตตานเีจริญเทรดดิง้ 
(1972) จ ากัด 

ราคา  22,872.53 บาท         

บริษทั ปัตตานเีจริญเทรดดิง้ 
(1972) จ ากัด 

ราคา  22,872.53 บาท       

เสนอราคาเหมาะสม 

18 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่  ยาม(ปฏบิัติงานเวลากลางวัน) และ
งานอื่นที่ไดร้ับมอบหมาย  (หมู่ที ่ 2 ) จ านวน  1  คน  เป็นเวลา 2  
เดือน 16 วัน  เริ่ม 16  ตุลาคม  2561   –  31  ธันวาคม   2561 

11,568.- เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมมัดอารีเฟน  เละสะอ ิ
ราคา 11,568.-บาท         

นายมูฮัมมัดอารีเฟน  เละสะอ ิ
ราคา 11,568.-บาท         

เสนอราคาเหมาะสม 

19 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานโครงการศนูย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบลกายูบอเกาะ จ านวน 7 รายการ 

52,124.- เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นฟ้าเฟอรน์ิเจอร ์
ราคา  52,124.-บาท         

ร้านเด่นฟ้าเฟอรน์ิเจอร ์
ราคา 52,124.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที่คดัเลือก 
(โดยสังเขป) 

20 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลกายูบอเกาะ จ านวน 3 รายการ 

27,100.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์  
ราคา  27,100.-บาท         

ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์  
ราคา 27,100.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

21 ซ้ือครุภัณฑ์โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลกายูบอเกาะ จ านวน 3 รายการ 

20,770.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยยะลา
พาณิชย์ 

ราคา 20,770.-บาท         

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยยะลา
พาณิชย์ 

ราคา 20,770.-บาท         

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 
 

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


