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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2565
ในรอบเดือน...มกราคม 2565..............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งบประมาณ
จัดจ้าง
เสนอ
ราคา
(ราคากลาง)
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต.
21,500
เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น
ประจาเดือนมกราคม 2565
ออยล์ เซอร์วิส
ออยล์ เซอร์วิส
ราคา 11,268.25 บาท ราคา 11,268.25 บาท
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ๔,๗๖๓,๑๒๘.๗๑ คัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจากัด ยะลาอา ห้างหุ้นส่วนจากัด ยะลาอา
พอแม็ง สายปาดูแล ถึง บาโงมูซู หมูที่ ๔ ตาบลกายูบอ
หมัดก่อสร้าง
หมัดก่อสร้าง
เกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ราคา ๔,๗๕๒,๐๐๐ บาท ราคา ๔,๗๕๒,๐๐๐ บาท
จ้างจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้าเครื่องและซ่อมแซมระบบเบรก
๓๙,๙๗๐
เฉพะเจาะจง
ร้านรามันการยาง
ร้านรามันการยาง
ระบบเครนของรถยนต์บรรทุกขยะ อีซูซุ ทะเบียน ๘๐
ราคา ๓๙,๙๗๐ บาท
ราคา ๓๙,๙๗๐ บาท
๖๒๕๕ ยะลา พร้อมค่าแรง จานวน ๑๓ รายการ
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านชุมชน
๒๖,๕๐๐
เฉพะเจาะจง
ร้านเอส อาร์ เซ็นเตอร์
ร้านเอส อาร์ เซ็นเตอร์
ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ ๕ ตาบลกายูบอเกาะ
ราคา ๒๖,๕๐๐ บาท
ราคา ๒๖,๕๐๐ บาท
จ้างเหมาทางานบริการคนงานทั่วไปหน้าที่สารวจรวบรวม
28,400
เฉพาะเจาะจง
นางซารีพ๊ะ กามาเซะ
นางซารีพ๊ะ กามาเซะ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ และ
ราคา 28,400 บาท
ราคา 28,400 บาท
ประชาชนในท้องที่หรือผู้มาขอรับบริการ ปฏิบัติตามหน้าที่
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ พนักงานขับรถขยะ และ
34,400
เฉพาะเจาะจง
นายมุสตอฟา วาแม
นายมุสตอฟา วาแม
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4
ราคา 34,400 บาท
ราคา 34,400 บาท
เดือน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

(ลงชื่อ)...........................................
(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).........................................
(:นางซอยบัส สุภารี)
ผู้อานวยการกองคลัง

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม

เสนอราคา
เหมาะสม

(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
(นายอับดุลเลาะ สนิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2565
ในรอบเดือน...มกราคม 2565.............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
ที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งบประมาณ
จัดจ้าง
เสนอ
ราคา
(ราคากลาง)
7 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ คนงานประจารถขยะ และ
34,400 เฉพาะเจาะจง นายมาหามะ ลามาตา
นายมาหามะ ลามาตา
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน
ราคา 34,400.-บาท
ราคา 34,400.-บาท
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
8 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ คนงานประจารถขยะ และ
30,400 เฉพาะเจาะจง นายซุลกีฟลี ลือแบปัตตาตี นายซุลกีฟลี ลือแบปัตตาตี
งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน
ราคา 30,400บาท
ราคา 30,400บาท
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565–31 พฤษภาคม 2565
9 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ คนงานประจารถขยะ และ
28,400 เฉพาะเจาะจง
นายอิสมาแอ กามินิ
นายอิลมี อาแวกือจิ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน
ราคา 28,400 บาท
ราคา 28,400 บาท
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565–31 พฤษภาคม 2565
10 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ คนงานประจารถขยะ และ
34,400 เฉพาะเจาะจง
นายอาหามะ แซการี
นายอาหามะ แซการี
งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน
ราคา 30,400บาท
ราคา 30,400บาท
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม2565
11 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ ช่างประปา และงานอื่นที่
34,400 เฉพาะเจาะจง นายอาซื้อลัน กะดะแซ
นายอาซื้อลัน กะดะแซ
ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน เริ่ม 1
ราคา 34,400 บาท
ราคา 34,400 บาท
กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
12 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์
32,400 เฉพาะเจาะจง
นางฮาลีหม๊ะ กาหง
นางฮาลีหม๊ะ กาหง
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จานวน
ราคา 32,400.-บาท
ราคา 32,400.-บาท
1 คนเป็นเวลา 4 เดือน เริ่ม เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31
พฤษภาคม 2565

(ลงชื่อ)...........................................
(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).........................................
(:นางซอยบัส สุภารี)
ผู้อานวยการกองคลัง

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม

(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
(นายอับดุลเลาะ สนิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2565
ในรอบเดือน...มกราคม 2565..............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
จัดจ้าง
เสนอ
(ราคากลาง)
จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์ 32,400 เฉพาะเจาะจง
นางสาวการ์มีลา
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแลและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ยามานิลอ
จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565
ราคา 32,400.-บาท
– 31 พฤษภาคม 2565
28,400
จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าทีภารโรง อบต. และงานอื่นที่
เฉพาะเจาะจง นายมูฮาหมัดอารีเฟน
ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน เริ่ม 1
เลาะสะอิ
กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
ราคา 28,400 บาท
จัดจ้างเหมาทางานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่ ภารโรง ณ
32,400 เฉพาะเจาะจง นายอับดุลฮาลีม เปาะมะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลกายูบอเกาะ และงานอื่นที่ได้รับ
ราคา 32,400 บาท
มอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เริ่ม 1 กุมภาพันธ์
2565 – 31 พฤษภาคม 2565
จัดจ้างเหมาทางานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่ ภารโรง ณ
32,400 เฉพาะเจาะจง
นายซับรี นิยอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล ตาบลกายูบอเกาะ และงาน
ราคา 32,400 บาท
อื่นที่ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาทางานบริการหน้าที่แม่บ้านประจาที่ทาการองค์การ
34,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาพีพ๊ะ สูเล๊าะ
บริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ จานวน 1 คน เป็นเวลา 4
ราคา 34,400 บาท
เดือน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

(ลงชื่อ)...........................................
(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).........................................
(:นางซอยบัส สุภารี)
ผู้อานวยการกองคลัง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

นางสาวการ์มีลา
ยามานิลอ
ราคา 32,400.-บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

นายมูฮาหมัดอารีเฟน
เลาะสะอิ
ราคา 28,400 บาท
นายอับดุลฮาลีม เปาะมะ
ราคา 32,400 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

นายซับรี นิยอ
ราคา 32,400 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

นางสาวอาพีพ๊ะ สูเล๊าะ
ราคา 34,400 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

เสนอราคา
เหมาะสม

(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
(นายอับดุลเลาะ สนิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

