
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน...เมษายน 2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนเมษายน 2561 1200.- เฉพะเจาะจง นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,200.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,200.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
เมษายน  2561 

20,000.- 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  18,986  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  18,986  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
เมษายน  2561 

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  -    บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าส านักงาน อบต.กายูบอเกาะ จ านวน 1 
เครื่อง  ระยะเวลา  6 เดือน 

21,000.- เฉพะเจาะจง ร้านนานาก็อปปี้ 2 
ราคา  3,500.-บาท  

     
 

ร้านนานาก็อปปี้ 2 
ราคา  3,500.-บาท  

 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย จ านวน 8  รายการ 300,000.- เฉพะเจาะจง บริษัท เมกก้า คิดส์ จ ากัด 
ราคา  300,000.-บาท 

      
 

บริษัท เมกก้า คิดส์ จ ากัด 
ราคา  300,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน...เมษายน  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

6 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม จ านวน 5 รายการ 500,000.- เฉพะเจาะจง บริษัท เมกก้า คิดส์ จ ากัด 
ราคา  499,900.-บาท      

บริษัท เมกก้า คิดส์ จ ากัด 
ราคา  499,900.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

7 โครงการปรับปรุงลานออกก าลังกาย (สวนสุขภาพ) ประจ าต าบล 
หมู่ที่ 5 บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) ต าบลกายูบอเกาะ 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

500,000.- เฉพะเจาะจง หจก.มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา  500,000.-บาท 

หจก.มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา  500,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย     
จ านวน  1   คนเป็นเวลา 5  เดือน  เริ่ม 1 พฤษภาคม  2561   –  30  
กันยายน   2561 

40,500.- เฉพะเจาะจง นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 

ราคา  40,500.-บาท 

นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 

ราคา  40,500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบาลาสมีแล  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  จ านวน  1   คน  
เป็นเวลา 5  เดือน  เริ่ม 1 พฤษภาคม  2561   –  30  กันยายน   2561    

40,500.- เฉพะเจาะจง นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ 
ราคา  40,500.-บาท        

นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ 
ราคา  40,500.-บาท        

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ ช่างประปา  และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 5  เดือน  เริ่ม 1 พฤษภาคม  
2561   –  30  กันยายน   2561 

43,000.- เฉพะเจาะจง นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา  43,000.- บาท        

นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา  43,000.- 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 2561 
ในรอบเดือน..เมษายน  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

11 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   
(หมู่ที่ 3 )   จ านวน  1   คน  เป็นเวลา 5  เดือน   เริ่ม 1 พฤษภาคม  
2561   –  30  กันยายน   2561   

35,500.- เฉพะเจาะจง นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา 35,500.-บาท 

 

นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา 35,500.-บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   

(หมู่ที่ 3 )   จ านวน  1   คน  เป็นเวลา 5  เดือน  เริ่ม 1 พฤษภาคม  
2561   –  30  กันยายน   2561 

35,500.- เฉพะเจาะจง นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา 35,500.-บาท 

 

นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา 35,500.-บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่  ยาม(ปฏิบัติงานเวลากลางวัน) และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  (หมู่ที่ 4 ) จ านวน  1  คน  เป็นเวลา 3  
เดือน  เริ่ม 1 พฤษภาคม  2561   –  31  กรกฎาคม   2561 

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

  

นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา  13,800.- บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่   ยาม (ปฏิบัติงาน
เวลากลางวัน)   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   (หมู่ที่ 2 ) จ านวน  1 
คน เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม 1 พฤษภาคม  2561– 31  กรกฎาคม   2561 

13,800.- เฉพะเจาะจง นายเซาบาน ยูโซ๊ะ 
ราคา  13,800.- บาท 

นายเซาบาน ยูโซ๊ะ 
ราคา  13,800.- 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 2561 
ในรอบเดือน..เมษายน  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

15 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และพนักงานขับ
รถขยะ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จ านวน  4 คน เป็นเวลา 5 
เดือน เริ่ม 1 พฤษภาคม  2561– 30  กันยายน   2561 

172,000.- เฉพะเจาะจง นายมาหามะ ลามาตา 

ราคา 43,000.-บาท 

นายมุสตอฟา  วาแม 

ราคา 43,000.-บาท 

นายฟันดี  อีกา 
ราคา 43,000.-บาท 

นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา 43,000.-บาท 

นายมาหามะ ลามาตา 

ราคา 43,000.-บาท 

นายมุสตอฟา  วาแม 

ราคา 43,000.-บาท 

นายฟันดี  อีกา 
ราคา 43,000.-บาท 

นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา 43,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 1 ป้าย 

1,000.- เฉพะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา 1,000.-บาท 
 

ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา 1,000.-บาท 
 

เสนอราคาเหมาะสม 

17 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท ากระเป๋า ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 9 รายการ 

7,624.- เฉพะเจาะจง ร้านเอสเอสซัพพลาย 

ราคา 7,624.-บาท 
ร้านเอสเอสซัพพลาย 

ราคา 7,624.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

18 ซ้ือเสื้อแขนสั้นกีฬาเซปักตะกร้อ ลูกตะกร้อและถ้วยรางวัล ตาม
โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 

9,860.- เฉพะเจาะจง ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 
ราคา 9,860.-บาท 

ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 
ราคา 9,860.-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 2561 
ในรอบเดือน..เมษายน  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

19 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันเซปัก
ตะกร้อ ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 จ านวน 1 ป้าย 

1,000.- เฉพะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา 1,000.-บาท 
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา 1,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

20 จัดจ้างคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตะกร้อ จ านวน 6  คน ตาม
โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 

9,600.- เฉพะเจาะจง นายอับดุลอาฮามะดารานีตาแล 

ราคา 1,600.-บาท 

นายดอรอซะ  สะมะแอ         
ราคา 1,600.-บาท 

นายมูหัมมัดซากี มาโฆ๊ะ 

ราคา 1,600.-บาท 

นายฮาซัน  บิเดาะ 

ราคา 1,600.-บาท 

นายทวีศักดิ์  การีมอลอ 

ราคา 1,600.-บาท 

นายอาหะมะ  มูเซ๊ะ 

ราคา 1,600.-บาท 

นายอับดุลอาฮามะดารานีตาแล 

ราคา 1,600.-บาท 

นายดอรอซะ  สะมะแอ         
ราคา 1,600.-บาท 

นายมูหัมมัดซากี มาโฆ๊ะ 

ราคา 1,600.-บาท 

นายฮาซัน  บิเดาะ 

ราคา 1,600.-บาท 

นายทวีศักดิ์  การีมอลอ 

ราคา 1,600.-บาท 

นายอาหะมะ  มูเซ๊ะ 

ราคา 1,600.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

21 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม จ านวน 2 คน ตามโครงการแข่งขัน
เซปักตะกร้อ ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 

800.- เฉพะเจาะจง นายรุสลี  เล๊ะนุ๊ 
ราคา 400.-บาท 

นายสุกรี   โซ๊ะปาเน๊าะ         
ราคา 400.-บาท 

นายรุสลี  เล๊ะนุ๊ 
ราคา 400.-บาท 

นายสุกรี   โซ๊ะปาเน๊าะ         
ราคา 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 2561 
ในรอบเดือน..เมษายน  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

22 จัดจ้างเปลี่ยนยางในล้อหน้าด้านซ้ายรถยนต์เก็บขนขยะ  อีซูซุ 
ทะเบียน  80-6255 ยะลา  พร้อมค่าแรง จ านวน 1  คัน 

1,070.- เฉพะเจาะจง ร้านซันเจริญการยาง  
ราคา 1,070.-บาท 

ร้านซันเจริญการยาง  
ราคา 1,070.-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  


