
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2564............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง(ดีเซล) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 
ประจ าเดือนตุลาคม  2564   

21,500 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา  12,489.90   บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา  12,489.90   บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
2 จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าส านักงาน อบต.         

กายูบอเกาะ จ านวน 1 เครื่อง  ระยะเวลา  12 เดือน 
42,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาก๊อปปี้ 2 

ราคา  42,000บาท 
ร้านนานาก๊อปปี้ 2 

ราคา  42,000บาท 
เสนอราคา
เหมาะสม 

3 จ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไปหน้าที่ส ารวจรวบรวม 
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ และ
ประชาชนในท้องที่หรือผู้มาขอรับบริการ ปฏิบัติตามหน้าที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 4 เดือน  
เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม  2565 

28,400 เฉพาะเจาะจง นางซารีพ๊ะ กามาเซะ 
ราคา  28,400 บาท 

นางซารีพ๊ะ กามาเซะ 
ราคา  28,400 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 

4 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ พนักงานขับรถขยะ และ
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 4  
เดือน  เริ่ม 1  ตุลาคม  2564   –  31  มกรคม   2565 

34,400 เฉพาะเจาะจง นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา 34,400 บาท 

นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา 34,400 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

5 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และ
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 1 คน  เป็นเวลา4  เดือน  
เริ่ม 1  ตุลาคม  2564 – 31  มกรคม   2565 

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

นายมาหามะ ลามาตา 
ราคา 34,400.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................              (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................      (ลงชื่อ)..............................................  
        (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (:นางซอยบัส สุภารี)                                  (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                          (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ) 
           นกัวิชาการพัสดุ                                ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2564............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

6 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และ
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 4  เดือน  
เริ่ม 1  ตุลาคม  2564  – 31 มกรคม   2565 

30,400 เฉพาะเจาะจง นายซุลกีฟลี ลือแบปัตตาตี 
ราคา  30,400บาท      

นายซุลกีฟลี ลือแบปัตตาตี 
ราคา  30,400บาท   

เสนอราคา
เหมาะสม 

7 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และ
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 4  เดือน  
เริ่ม 1  ตุลาคม  2564 – 31  มกรคม   2565 

28,400 
 

เฉพาะเจาะจง นายอิสมาแอ กามินิ 
ราคา  28,400 บาท 

นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา 28,400 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

8 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และ
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 4  เดือน  
เริ่ม 1  ตุลาคม  2564  – 31 มกรคม   2565 

34,400 เฉพาะเจาะจง นายอาหามะ แซการี 
ราคา  30,400บาท      

นายอาหามะ แซการี 
ราคา  30,400บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

9 
 

จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ ช่างประปา  และงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  
ตุลาคม  2564   –  31  มกรคม   2565    

34,400 เฉพาะเจาะจง นายอาซื้อลัน  กะดะแซ 
ราคา 34,400 บาท      

นายอาซื้อลัน  กะดะแซ 
ราคา 34,400 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

10 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล และงานอืน่ที่ได้รับ
มอบหมาย จ านวน 1 คนเป็นเวลา 4  เดือน เริ่ม 1 ตุลาคม 
2564. – 31  มกราคม   2565 

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

นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา  32,400.-บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................              (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
        (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (:นางซอยบัส สุภารี)                                  (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                             (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2564............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

11 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแลและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  
จ านวน  1 คน เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  ตุลาคม  2564   
–  31  มกราคม   2565 

32,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวการ์มีลา  
 ยามานิลอ 

ราคา  32,400.-บาท      

นางสาวการ์มีลา  
 ยามานิลอ 

ราคา  32,400.-บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

12 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าทีภารโรง และงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย จ านวน  1  คน เป็นเวลา 4  เดือน  เริ่ม 1  
ตุลาคม  2564  –  31  มกราคม   2565 

28,400 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัดอารีเฟน  
เลาะสะอิ 

ราคา 28,400 บาท     

นายมูฮ าหมัดอารีเฟน  
เลาะสะอิ 

ราคา 28,400 บาท     

เสนอราคา
เหมาะสม 

13 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย   จ านวน  1   คน  เป็นเวลา 4 เริ่ม 1  ตลุาคม  
2564  –  31  มกราคม   2565 

32,400 
 
 

 

เฉพาะเจาะจง นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  32,400 บาท         

นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  32,400 บาท         

เสนอราคา
เหมาะสม 

14 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล  ต าบลกายูบอเกาะ  และ
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย จ านวน  1   คน  เป็นเวลา 4  
เดือน  เริ่ม 1  ตุลาคม  2564   –  31  มกราคม   2565   

32,400 เฉพาะเจาะจง นายซับรี นิยอ 
ราคา  32,400 บาท 

นายซับรี นิยอ 
ราคา  32,400 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................              (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
        (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (:นางซอยบัส สุภารี)                                  (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                               (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 



              สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565      
 ในรอบเดือน...ตุลาคม  2564............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

15 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่แม่บ้านประจ าที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จ านวน 1 คน  เป็น
เวลา 4 เดือน เริ่ม 1  ตุลาคม  2564  –  31  มกราคม   
2565  

34,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาพีพ๊ะ สูเล๊าะ 
ราคา 34,400 บาท 

นางสาวอาพีพ๊ะ สูเล๊าะ 
ราคา 34,400 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

16 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆส าหรับการเลือกตั้ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
จ านวน ๑๒ รายการ 

๑๒๖,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐมนอาร์ท 
ราคา ๑๒๖,๕๐๐  บาท 

ร้านณัฐมนอาร์ท 
ราคา ๑๒๖,๕๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

17 จ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์(ป้ายไวนิล) หมายเลขติดต่อ
สอบถามเรื่องราวต่างๆเก่ียวกับโควิด ๑๙ จ านวน ๕ ป้าย 

4,320 เฉพาะเจาะจง ร้านริดดีไซน์ 
ราคา 4,320 บาท 

ร้านริดดีไซน์ 
ราคา 4,320 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

18 จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายู
บอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

19,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ราคา 19,000 บาท 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ราคา 19,000 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

19 จ้างจัดท าตรายางเลือกตั้ง (กกต.) อบต.กายูบอเกาะ จ านวน 
๓ อัน 

๑,๐๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก 
ราคา ๑,๐๕๐ บาท 

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อกราคา 
๑,๐๕๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 
 
(ลง(ลงชื่อ)...........................................              (ลงชื่อ).........................................               (ลงชื่อ)................................................          (ลงชื่อ)..............................................  
        (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (:นางซอยบัส สุภารี)                                  (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                             (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 


