ที่
1
2
3
4
5

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564
ในรอบเดือน...กันยายน 2564...............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
จัดจ้าง
เสนอ
(ราคากลาง)
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจาเดือน
21,500
เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น
กันยายน 2564
ออยล์ เซอร์วิส
ราคา 12,960.70 บาท
โครงการซ่อมสร้างและก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนซอยกา ๓7๐,๐๐๐.๐๐ เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด กาดือแป
ปงดาแล บ้านพอแม็ง (ชุมชนกายูบอเกาะ) หมู่ที่ ๔ ตาบล
วัสดุ
กายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ราคา ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
จ้างเหมาทางานบริการหน้าที่คนงานประจารถขยะ จานวน 5,664.๐๐ เฉพะเจาะจง
นายอิสมาแอ กามินิ
1 คน เป็นเวลา 24 วัน เริม่ 7 กันยายน 2564 – 30
ราคา 5,664.๐๐ บาท
กันยายน 2564
จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองทุนสุ ขภาพตาบล 1,500.00 เฉพะเจาะจง
ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์
( Note Book ) จานวน 1 เครื่อง
ราคา 1,500.00 บาท
ซื้อวัสดุสานักงานจานวน ๑๔ รายการ (สานักปลัด)
๑๖,๗๙๗.๐๐ เฉพะเจาะจง
หจก.ยะลาบริบูรณ์
ราคา ๑๖,๗๙๗.๐๐ บาท

6 ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๓ รายการ (กองช่าง)

๖,๖๑๐.๐๐

เฉพะเจาะจง

7 ซื้อวัสดุสานักงานจานวน ๑๒ รายการ (กองคลัง)

๘,๙๑๕.๐๐

เฉพะเจาะจง

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

หจก.ยะลาบริบูรณ์
ราคา ๖,๖๑๐.๐๐ บาท
หจก.ยะลาบริบูรณ์
ราคา ๘,๙๑๕.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).........................................
(ลงชือ่ )................................................
(นางซอยบัส สุภารี)
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
ผู้อานวยการกองคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น
ออยล์ เซอร์วิส
ราคา 12,960.70 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด กาดือแป
วัสดุ
ราคา ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
นายอิสมาแอ กามินิ
ราคา 5,664.๐๐ บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์
ราคา 1,500.00 บาท
หจก.ยะลาบริบูรณ์
ราคา ๑๖,๗๙๗.๐๐ บาท

เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคาต่าสุด

หจก.ยะลาบริบูรณ์
ราคา ๖,๖๑๐.๐๐ บาท
หจก.ยะลาบริบูรณ์
ราคา ๘,๙๑๕.๐๐ บาท

เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม

เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม

(ลงชื่อ)..............................................
(นายอาสมี เซะบากอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

ที่
8
9

10
11
12

13

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564
ในรอบเดือน...กันยายน 2564...............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งบประมาณ
จัดจ้าง
เสนอ
ราคา
(ราคากลาง)
จัดซื้อแบบพิมพ์ จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
2,354.05
เฉพะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษา
โรงพิมพ์อาสารักษา
ปกครอง จานวน 8 รายการ
ดินแดน กรมการปกครอง ดินแดน กรมการปกครอง
ราคา 2,354.05 บาท ราคา 2,354.05 บาท
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการให้ความ
3,900.๐๐ เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเอส ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเอส
ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิด
ภัณฑ์
ภัณฑ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ครั้งที่ ๒ รอบ
ราคา 3,900.๐๐ บาท ราคา 3,900.๐๐ บาท
วันที่ ๑๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จานวน ๖ ชุด
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จานวน ๕ รายการ
๑๑,๒๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้าน อนัสวัสดุรามัน
ร้าน อนัสวัสดุรามัน
ราคา ๑๑,๒๐๕.๐๐ บาท ราคา ๑๑,๒๐๕.๐๐ บาท
ซือ้ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จานวน ๑๙๙,3๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุกรอน ไอที ช้อป
ร้านซุกรอน ไอที ช้อป
๑ โครงการ
ราคา ๑๙๙,3๐๐.๐๐บาท ราคา ๑๙๙,3๐๐.๐๐บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ
3,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหนือและนิวดอก
ร้านเหนือและนิวดอก
และการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยน้าหมักปุ๋ย
คาใต้พะเยาการค้าและ
คาใต้พะเยาการค้าและ
ชีวภาพและเตาเผาไร้มลพิษปีงบประมาณ ๒๕๖๔
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
ราคา 3,270.00 บาท ราคา 3,270.00 บาท
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน ๑๐
1,780.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านนานาก๊อปปี้ 2
ร้านนานาก๊อปปี้ 2
เล่ม
ราคา 1,780.00 บาท
ราคา 1,780.00 บาท

(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)
(นายอาสมี เซะบากอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

ที่
14

15
16
17
18

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564
ในรอบเดือน...กันยายน 2564...............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
จัดจ้าง
เสนอ
(ราคากลาง)
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)ตามโครงการให้ความ
4,550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเอส
ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิด
ภัณฑ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ครั้งที่ ๒ รอบ
ราคา 4,550.00 บาท
วันที่ ๑๖ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จานวน 7 ชุด
จ้างเปลี่ยนยางในล้อหน้าด้านซ้าย ล้อหลังด้านซ้าย จานวน 2 1,700.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซันเจริญการยาง
เส้น รถยนต์บรรทุกขยะ อีซูซุ ทะเบียน 80-6255 ยะลา
ราคา 1,700.00 บาท
พร้อมค่าแรง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจาสานักงาน อบต.กายูบอเกาะ 42,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านนานาก๊อปปี้ 2
จานวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจาปีงบประมาณ
ราคา 42,000.00 บาท
๒๕๖5
จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ พนักงานขับรถขยะ และงาน 34,400.00 เฉพาะเจาะจง
นายมุสตอฟา วาแม
อื่นที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 2) จานวน 1 คน เป็นเวลา 4
ราคา 34,400.00 บาท
เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5
จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ คนงานประจารถขยะ และ 34,400.00 เฉพาะเจาะจง นายมาหามะ ลามาตา
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย(หมู่ที่ 3)จานวน 1 คน เป็นเวลา 4
ราคา 34,400.00 บาท
เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5

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

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

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเอส
ภัณฑ์
ราคา 4,550.00 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

ร้านซันเจริญการยาง
ราคา 1,700.00 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

ร้านนานาก๊อปปี้ 2
ราคา 42,000.00 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

นายมุสตอฟา วาแม
ราคา 34,400.00 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

นายมาหามะ ลามาตา
ราคา 34,400.00 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
(นายอาสมี เซะบากอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564
ในรอบเดือน...กันยายน 2564..............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
ที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งบประมาณ
จัดจ้าง
เสนอ
ราคา
(ราคากลาง)
19 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ คนงานประจารถขยะ และ 34,400.00 เฉพาะเจาะจง นายซุลกีฟลี ลือแบปัตตาตี นายซุลกีฟลี ลือแบปัตตาตี
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย(หมู่ที่ 4)จานวน 1 คน เป็นเวลา 4
ราคา 34,400.00 บาท ราคา 34,400.00 บาท
เดือนเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5
20 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ คนงานประจารถขยะ และ 28,400.00 เฉพาะเจาะจง
นายอิสมาแอ กามินิ
นายอิสมาแอ กามินิ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย(หมู่ที่ 5)จานวน 1 คน เป็นเวลา 4
ราคา 28,400.00 บาท ราคา 28,400.00 บาท
เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5
21 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ คนงานประจารถขยะ และ
34,400 เฉพาะเจาะจง
นายอาหามะ แซการี
นายอาหามะ แซการี
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย(หมู่ที่ 4)จานวน 1 คน เป็นเวลา 4
ราคา 30,400บาท
ราคา 30,400บาท
เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5
22 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ ช่างประปา และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน ๑
ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5
23 จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย จานวน 1 คนเป็นเวลา 4 เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม
๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5
(ลงชื่อ)...........................................
(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)
นักวิชาการพัสดุ

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม

34,400

เฉพาะเจาะจง

นายอาซื้อลัน กะดะแซ
ราคา 34,400 บาท

นายอาซื้อลัน กะดะแซ
ราคา 34,400 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

32,400

เฉพาะเจาะจง

นางฮาลีหม๊ะ กาหง
ราคา 32,400.-บาท

นางฮาลีหม๊ะ กาหง
ราคา 32,400.-บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

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

(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
(นายอาสมี เซะบากอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

ที่
24

25

26

27

28

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564
ในรอบเดือน...กันยายน 2564..............
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 ๑ ตุลาคม ๒๕๖4
ราคา 32,400.-บาท
ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5
จัดจ้างเหมาทางานบริการหน้าทียาม(ปฏิบัติงานเวลกลางวัน)
28,400 เฉพาะเจาะจง นายมูฮาหมัดอารีเฟน
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 2 ) จานวน 1 คน เป็น
เลาะสะอิ
เวลา 4 เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม
ราคา 28,400 บาท
๒๕๖5
จัดจ้างเหมาทางานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่ ภารโรง ณ
32,400 เฉพาะเจาะจง นายอับดุลฮาลีม เปาะมะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลกายูบอเกาะ และงานอื่นที่ได้รับ
ราคา 32,400 บาท
มอบหมาย (หมู่ที่ 3 ) จานวน 1 คน เป็นเวลา 4
เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5
จัดจ้างเหมาทางานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่ ภารโรง ณ
32,400 เฉพาะเจาะจง
นายซับรี นิยอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล ตาบลกายูบอเกาะ และงาน
ราคา 32,400 บาท
อื่นที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 5) 1 คน เป็นเวลา 4
เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5
จ้างเหมาทางานบริการหน้าที่แม่บ้านประจาที่ทาการองค์การ
34,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาพีพ๊ะ สูเล๊าะ
บริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ จานวน 1 คน เป็นเวลา 4
ราคา 34,400 บาท
เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5

(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

เสนอราคา
เหมาะสม

นายอับดุลฮาลีม เปาะมะ
ราคา 32,400 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

นายซับรี นิยอ
ราคา 32,400 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

นางสาวอาพีพ๊ะ สูเล๊าะ
ราคา 34,400 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
(นายอาสมี เซะบากอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564
ในรอบเดือน...กันยายน 2564..............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
ที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
จัดจ้าง
เสนอ
(ราคากลาง)
29 จ้างเหมาทางานบริการคนงานทั่วไปหน้าที่สารวจรวบรวม
28,400 เฉพาะเจาะจง นางซารีพ๊ะ กามาเซะ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ และ
ราคา 28,400 บาท
ประชาชนในท้องที่หรือผู้มาขอรับบริการ ปฏิบัติตามหน้าที่
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน
เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5

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

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

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

นางซารีพ๊ะ กามาเซะ
ราคา 28,400 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
(นายอาสมี เซะบากอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

