
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...มกราคม  2562.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที่คดัเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มกราคม  2562 

20,000.- 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  12,930.05  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา 12,930.05  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มกราคม  2562  

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

3 เช่าเครื่องเสียง  จ านวน 1 ชุด ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2562 

5,000.-  เฉพะเจาะจง นายนัซรี  วาโด   
ราคา 5,000.-บาท      

นายนัซรี  วาโด   
ราคา 5,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 
 

ซ้ือของขวัญ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562  จ านวน 6 
รายการ 

27,480.- เฉพะเจาะจง ร้านสุวรรณภูมิ 
ราคา 27,480.-บาท      

ร้านสุวรรณภูมิ 
ราคา 27,480.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับรถยนต์   Toyota   ทะเบียน บจ 8461  
ยะลา พร้อมค่าแรง จ านวน 1 คนั 

1,850.- เฉพะเจาะจง ร้านรุจดีแอร์   
ราคา 1,850.-บาท 

ร้านรุจดีแอร์   
ราคา 1,850.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จ้างตรวจเช็ดสภาพและซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถบรรทุกน้ าดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บต7170 ยะลา พร้อมค่าแรง จ านวน 1
คัน 

10,291.26 เฉพะเจาะจง บริษทั เอ กรุ๊ป ทรคั จ ากัด 
ราคา 10,291.26 บาท  

บริษทั เอ กรุ๊ป ทรคั จ ากัด 
ราคา 10,291.26 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 าเนินการจัดซื้อจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...มกราคม  2562.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที่คดัเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ พนักงานขับรถขยะ และงานอืน่ที่
ได้รับมอบหมาย  (หมู่ที่ 2) จ านวน 1  คน  เปน็เวลา 3  เดือน  เริ่ม 1  
กุมภาพันธ ์ 2562   –  30 เมษายน  2562 

25,800.- เฉพาะเจาะจง นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา 25,800.-บาท 

นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา 25,800.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และงานอืน่
ที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 3)จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 3  เดือน  เริ่ม 1  
กุมภาพันธ ์ 2562   –  30 เมษายน  2562 

25,800.- เฉพาะเจาะจง นายมาหามะ ลามาตา 
ราคา 25,800.-บาท 

นายมาหามะ ลามาตา 
ราคา 25,800.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และงานอืน่
ที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 4)จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 3  เดือน  เริ่ม 1  
กุมภาพันธ ์ 2562   –  30 เมษายน  2562 

25,800.- เฉพาะเจาะจง นายฟันดี  อีกา 
ราคา  25,800.-บาท      

นายฟันดี  อีกา 
ราคา  25,800.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

10 
 

จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และงานอืน่
ที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 5)จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 3  เดือน  เริ่ม 1  
กุมภาพันธ ์ 2562   –  30 เมษายน  2562 

25,800.- เฉพาะเจาะจง นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา 25,800.-บาท 

นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา 25,800.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ ช่างประปา  และงานอื่นที่ได้รบั
มอบหมาย จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 3  เดือน  เริ่ม 1  กุมภาพันธ ์ 
2562   –  30 เมษายน  2562 

25,800.- เฉพาะเจาะจง นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา 25,800.-บาท      

นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา 25,800.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล และงานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย     
จ านวน 1 คน เป็นเวลา 3  เดือน เริ่ม 1  กุมภาพันธ์  2562   –  30 
เมษายน  2562 

24,300.- เฉพาะเจาะจง นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา  24,300.-บาท      

นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา  24,300.-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 าเนินการจัดซื้อจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...มกราคม  2562.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

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

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที่คดัเลือก 
(โดยสังเขป) 

13 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าทีผู่ช่้วยผู้ดูแลเด็ก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบาลาสมีแล  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จ านวน  1   คน   
เป็นเวลา 3  เดือน เริ่ม 1  กุมภาพันธ์  2562   –  30 เมษายน  2562 

24,300.- เฉพาะเจาะจง นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ 
ราคา  24,300.-บาท      

นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ 
ราคา  24,300.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที ่  ยาม(ปฏิบัติงานเวลากลางวัน) 
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  (หมู่ที่ 4 ) จ านวน  1  คน  เป็นเวลา 
3  เดือน เริ่ม 1  กุมภาพันธ์  2562   –  30 เมษายน  2562 

13,800.- เฉพาะเจาะจง นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา 13,800.-บาท      

นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา 13,800.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

15 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย   

(หมู่ที่ 3 )   จ านวน  1   คน  เป็นเวลา 3  เดือน เริ่ม 1  กุมภาพันธ์  
2562   –  30 เมษายน  2562 

21,300.- เฉพาะเจาะจง นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  21,300.-บาท         

นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  21,300.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 
 

จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล  ต าบลกายูบอเกาะ  และงานอื่นที่ได้รบั
มอบหมาย (หมูท่ี่  5)   1   คน  เปน็เวลา 3  เดือน เริ่ม 1  กุมภาพันธ์  
2562   –  30 เมษายน  2562 

21,300.- เฉพาะเจาะจง นายซับรี นิยอ 

ราคา  21,300.-บาท 

นายซับรี นิยอ 

ราคา  21,300.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย   
(หมู่ที่ 3 )   จ านวน  1   คน  เปน็เวลา 3  เดือน เริ่ม 1  กุมภาพันธ์  
2562   –  30 เมษายน  2562 

28,400.- เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา 21,300.-บาท         

นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา 21,300.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 


