
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนตุลาคม 2559 930.-   ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
ตุลาคม  2559 

20,000.- 
 

ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,474.40  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,474.40 บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
ตุลาคม  2559   

1,500.- ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -   บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -   บาท 

ไม่มีการเบิกจ่าย 
 

4 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ พนักงานขับรถขยะ  และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย   (หมู่ที่ 2)จ านวน 1  คน เป็นเวลา 4  เดือนๆละ 
8,600.-บาท  (เริ่ม 3 ตุลาคม 2559   –  31   มกราคม   2560) 

33,845.- ตกลงราคา นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา 33,845.-บาท 

นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา 33,845.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ  และงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย   (หมู่ที่ 3)จ านวน 1  คน เป็นเวลา  4  เดือนๆละ 
8,600.-บาท  (เริ่ม 3  ตุลาคม  2559   –  31  มกราคม   2560) 

33,845.- ตกลงราคา นายนูรูดิง  สาลีแม 
ราคา 33,845.-บาท 

นายนูรูดิง  สาลีแม 
ราคา 33,845.-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 2560 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

6 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ  และงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย   (หมู่ที่ 4)จ านวน 1  คน เป็นเวลา  4  เดือนๆละ 
8,600.-บาท   (เริ่ม 3  ตุลาคม  2559   –  31  มกราคม   2560) 

33,845.- ตกลงราคา นายฟันดี  อีกา 
ราคา  33,845.-บาท      

นายฟันดี  อีกา 
ราคา  33,845.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

7 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ  และงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย   (หมู่ที่ 5)จ านวน 1  คน เป็นเวลา  4  เดือนๆละ 
8,600.-บาท  (เริ่ม 3  ตุลาคม  2559   –  31  มกราคม   2560) 

33,845.- ตกลงราคา นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา 33,845.-บาท 

นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา 33,845.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 
 

จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที ่ช่างประปา  และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย  จ านวน 1  คน เป็นเวลา 4 เดือนๆละ 8,600.-บาท (เริ่ม 3 
ตุลาคม 2559   –  31   มกราคม   2560) 

33,845.- ตกลงราคา นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา 33,845.-บาท      

นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา 33,845.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   
จ านวน 1  คน  เป็นเวลา  4  เดือนๆละ 7,100.-บาท   (เริ่ม 3  ตุลาคม  
2559   –  31  มกราคม   2560)   

27,941.- ตกลงราคา นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา  27,941.-บาท      

นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา  27,941.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบาลาสมีแล   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  จ านวน 1  คน  
เป็นเวลา 4  เดือนๆละ 7 ,100.-บาท(เริ่ม 3 ตุลาคม  2559 – 31  
มกราคม   2560)   

27,941.- ตกลงราคา นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ 
ราคา  27,941.-บาท      

นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ 
ราคา  27,941.-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 2560 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

11 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่  ยาม(ปฏิบัติงานเวลากลางวัน) และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   จ านวน 1  คน ๆละ 4  เดือน ในอัตรา
เดือนๆละ 8,100.-บาท (เริ่ม 3 ตุลาคม  2559   – 31  มกราคม   2560) 

31,877.- ตกลงราคา นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา 31,877.-บาท      

นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา 31,877.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างเหมาดูแลรักษาท าความสะอาดศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ จ านวน 
1 คน เป็นเวลา 1 เดือนๆละ 7,200.-บาท   (เริ่ม 3 ตุลาคม 2559 – 31  
ตุลาคม   2559) 

7,200.- ตกลงราคา นางสาวอวาฏิฟ แวดอยี 
ราคา 7,200.-บาท      

นางสาวอวาฏิฟ แวดอยี 
ราคา 7,200.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่   ยาม (ปฏิบัติงาน
เวลากลางวัน)   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   (หมู่ที่ 2 )   จ านวน  
1   คน   เป็นเวลา   3   เดือน  ในอัตราเดือนๆละ 5,600.-บาท  (  เริ่ม 
6  ตุลาคม   2559  –  31 ธันวาคม   2559) 

16,800 .- ตกลงราคา นายเซาบาน ยูโซ๊ะ 
ราคา 16,800.-บาท         

นายเซาบาน ยูโซ๊ะ 
ราคา 16,800.-บาท    

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
(หมู่ที่ 3 ) จ านวน 1  คน  เป็นเวลา  3  เดือน ในอัตราเดือนๆละ 
7,100.-บาท (เริ่ม เริ่ม 6  ตุลาคม  2559   –  31  ธันวาคม   2559)   

16,800.- ตกลงราคา นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา 16,800.-บาท         

นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา 16,800.-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 2560 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

15 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล    ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย   (หมู่ที่ 5)  จ านวน  1  คน  เป็นเวลา   3   เดือน  ในอัตรา
เดือนๆละ 5,600.-บาท (เริ่ม 6 ตุลาคม  2559  – 31  ธันวาคม   2559)  

16,800.- ตกลงราคา นายอาสวี  แมรี 
ราคา 16,800.-บาท         

นายอาสวี  แมรี 
ราคา 16,800.-บาท    

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล    ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย   (หมู่ที่ 3)  จ านวน  1  คน  เป็นเวลา   3   เดือน  ในอัตรา
เดือนๆละ 5,600.-บาท (เริ่ม 6 ตุลาคม  2559  – 31  ธันวาคม   2559)  

16,800.- ตกลงราคา นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา 16,800.-บาท         

นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา 16,800.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม    ตามโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจ าปี 2560  ระหว่าง
วันที่ 13 – 14 ตุลาคม  2559  จ านวน 1,200  คน  ในพื้นที่ หมู่ที  2 , 
3 , 4 , 5  ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา)  

90,000.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา 90,000.-บาท         

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา 90,000.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

18 จัดจ้างท าป้ายผ้า  ตามโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจ าปี 2560  
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม  2559  ในพื้นที่ หมู่ที  2,3,4, 5 ต าบลกา
ยูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  ขนาด   กว้าง    90   ซม.    ยาว 
5.00 ม.  จ านวน 1  ป้าย 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 500.-บาท         

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 500.-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 2560 
ในรอบเดือน...ตุลาคม  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

19 จัดจ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   อ าเภอรามัน จ.ยะลา  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

19,000.- ตกลงราคา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ราคา 19,000.-บาท         

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ราคา 19,000.-บาท         

เสนอราคาเหมาะสม 

20 จัดซื้อผ้าขาว -ด า   จ านวน   222    หลา 3,774.-   ตกลงราคา ห้าง วี-สปัน 
ราคา 3,774.- บาท         

ห้าง วี-สปัน 
ราคา 3,774.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

21 จัดจ้างท าไวนิล รูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ขนาดกว้าง 
1.22 เมตร ยาว  2.4  เมตร จ านวน 1  รูป   

1,000.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา 1,000.-บาท         
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา 1,000.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

22 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์น้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ขนาดกว้าง 2.44  เมตร  ยาว  4.88  เมตร  จ านวน 2   ป้าย 

8,400.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 8,400.-บาท         

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 8,400.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

23 จัดจ้างเหมาดูแลรักษาท าความสะอาดศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ จ านวน 
1 คน เป็นเวลา 1 เดือนๆละ 7,200.-บาท  (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2559 – 
31  ธันวาคม   2559) 

14,400.- ตกลงราคา นางสาวอวาฏิฟ แวดอยี 
ราคา 14,400.-บาท      

นางสาวอวาฏิฟ แวดอยี 
ราคา 14,400.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 
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