
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...เมษายน 2562............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนเมษายน 2562 1200.- เฉพะเจาะจง นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,200.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,200.- บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 
ประจ าเดือนเมษายน  2562 

20,000.- 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  19,534.05  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  19,534.05 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 

ประจ าเดือนเมษายน  2562 
1,500.- เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน

ปิโตรเลียม  
ราคา  -  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  -    บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

4 จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลสนาม จ านวน 2 คน ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาเซปัคตะกร้อ  เปตอง ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562  

800.- เฉพะเจาะจง นายทวีศักดิ์  การีมอลอ 
ราคา  400.-บาท  

นายรุสดี เล๊ะนุ๊ 
ราคา  400.-บาท      

นายทวีศักดิ์  การีมอลอ 
ราคา  400.-บาท  

นายรุสดี เล๊ะนุ๊ 
ราคา  400.-บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

5 
 

ซ้ือเสื้อนักกีฬาแขนสั้น  อุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการ
แข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อ เปตอง ต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จ านวน ๘ รายการ 

๒๐,๘๒๐.- เฉพะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
ราคา  ๒๐,๘๒๐.-บาท 

 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
ราคา  ๒๐,๘๒๐.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดท าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะจ านวน ๑๐๐ เล่ม ๖,๐๐๐.- เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาการพิมพ์
(1992) 

ราคา  6,.000.-บาท 
 

หจก.ยะลาการพิมพ์
(1992) 

ราคา  6,.000.-บาท 
 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
(นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                             (นางซอยบัส  สุภารี)                                    (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                             (นายอาสมี  เซะบากอ) 
  นักวิชาการพัสดุ                                     ผู้อ านวยการกองคลัง                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ                                               



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...เมษายน  2562............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 ซื้อผ้าใช้ในงานพิธี ประดับสถานที่ และตกแต่งรั่ว จ านวน ๓ 
รายการ (สีเหลือง,สีฟ้า และสีขาว) 

๖,๓๒๔.- เฉพะเจาะจง ห้าง วี-สปัน  
ราคา  ๖,๓๒๔.-บาท      

ห้าง วี-สปัน  
ราคา  ๖,๓๒๔.-บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

8 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ พนักงานขับรถขยะ และงาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  (หมู่ที่ 2) จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 
5  เดือน เริ่ม 1 พฤษภาคม 2562–30  กันยายน  2562 

43,000.- เฉพะเจาะจง นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา  43,000.-บาท 

นายมุสตอฟา  วาแม 
ราคา  43,000.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

9 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และ
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 3) จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 
5  เดือน เริ่ม 1 พฤษภาคม 2562–30  กันยายน  2562 

43,000.- เฉพะเจาะจง นายมาหามะ ลามาตา 
ราคา 43,000.-บาท 

 

นายมาหามะ ลามาตา 
ราคา 43,000.-บาท 

 

เสนอราคา
เหมาะสม 

10 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 4) จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 
5  เดือน เริ่ม 1  พฤษภาคม 256– 30  กันยายน  2562 

40,500.- เฉพะเจาะจง นายฟันดี  อีกา 
ราคา 43,000.-บาท 

 

นายฟันดี  อีกา 
ราคา 43,000.-บาท 

 

เสนอราคา
เหมาะสม 

11 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 4) จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 
5  เดือน เริ่ม 1  พฤษภาคม 256– 30  กันยายน  2562 

43,000.- เฉพะเจาะจง นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา 43,000.-บาท 

นายอิลมี อาแวกือจิ 
ราคา 43,000.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

12 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ ช่างประปา  และงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 5  เดือน เริ่ม 1  
พฤษภาคม 2562   –  30  กันยายน  2562 

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

นายอาซื้อลัน  กะดะแซ
ราคา 43,000.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 
 
 (ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................         (ลงชื่อ)................................................        (ลงชื่อ)..............................................  
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                            (นางซอยบัส  สุภารี)                      (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                           (นายอาสมี  เซะบากอ) 
       นักวชิาการพัสดุ                                   ผู้อ านวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน..เมษายน  2562............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

13 จ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่ ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลกายูบอเกาะ และงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย(หมู่ที่ 3 )   จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 5  เดือน 
เริ่ม 1  พฤษภาคม 2562   –  30  กันยายน  2562 

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

 

นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา 35,500.-บาท 

 

เสนอราคา
เหมาะสม 

14 จ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่ ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลกายูบอเกาะ และงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย(หมู่ที่ 3 )   จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 5  เดือน 
เริ่ม 1  พฤษภาคม 2562   –  30  กันยายน  2562 

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

 

นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา 35,500.-บาท 

 

เสนอราคา
เหมาะสม 

15 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ยาม(ปฏิบัติงานเวลากลางวัน) 
และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 4) จ านวน 1 คน เป็น
เวลา 5  เดือน เริ่ม 1  พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 
2562 

25,500.- เฉพะเจาะจง นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา  25,500.- บาท 

  

นายซูไลมาน สะราวอ 
ราคา  25,500.- บาท 

 

เสนอราคา
เหมาะสม 

16 จ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่ ภารโรง ณ ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล  ต าบลกายูบอเกาะ  และงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่  5)  จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 5  
เดือน เริ่ม 1  พฤษภาคม 2562   –  30  กันยายน  
2562 

40,500.- เฉพะเจาะจง นายซับรี นิยอ 
ราคา  40,500.- บาท 

นายซับรี นิยอ 
ราคา  40,500.- บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................         (ลงชือ่)................................................        (ลงชื่อ)..............................................  
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                            (นางซอยบัส  สุภารี)                      (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                           (นายอาสมี  เซะบากอ) 
       นักวชิาการพัสดุ                                   ผู้อ านวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 
 
 



                                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 

ในรอบเดือน..เมษายน  2562.............. 
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก 

(โดยสังเขป) 
17 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ ยาม(ปฏิบัติงานเวลากลางวัน) 

และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย(หมู่ที่ 2) จ านวน 1 คน เป็น
เวลา 5  เดือน เริ่ม 1  พฤษภาคม 2562   –  30  
กันยายน  2562 

35,500.- เฉพะเจาะจง นายมูฮัมมัดอารีเฟน เละสะอิ 
ราคา  35,500.- บาท 

นายมูฮัมมัดอารีเฟน เละสะอิ 
ราคา  35,500.- บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

18 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล  และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 5  เดือน เริ่ม 1  พฤษภาคม 
2562   –  30  กันยายน  2562 

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

 

นางสาวการ์มีลา  ยามานิลอ
ราคา 40,500.-บาท 

 

เสนอราคา
เหมาะสม 

19 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล  และงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย   จ านวน 1  คน  เป็นเวลา 5  เดือน เริ่ม 1  
พฤษภาคม 2562   –  30  กันยายน  2562 

40,500.- เฉพะเจาะจง นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา 40,500.-บาท 

 

นางฮาลีหม๊ะ  กาหง 
ราคา 40,500.-บาท 

 

เสนอราคา
เหมาะสม 

20 
 

จ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ตารางเวลาปฏิบัติศาสนกิจเดือน
ถือศีลอด ขนาด A ๓ จ านวน ๒,๐๐๐ ใบ 

๕๐,๐๐๐.- เฉพะเจาะจง ร้านสลาตันเพรส 
ราคา ๕๐,๐๐๐.-บาท 

ร้านสลาตันเพรส 
ราคา ๕๐,๐๐๐.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

21 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๒ รายการ (ส านักปลัด) 7,176.- เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา 7,176.-บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา 7,176.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................         (ลงชือ่)................................................        (ลงชื่อ)..............................................  
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                            (นางซอยบัส  สุภารี)                      (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                           (นายอาสมี  เซะบากอ) 
       นักวชิาการพัสดุ                                   ผู้อ านวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน..เมษายน  2562.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑4 รายการ (กองคลัง) ๑๑,๕๐๙.- เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา ๑๑,๕๐๙.-บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา ๑๑,๕๐๙.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

22 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑0 รายการ (กองช่าง)   ๑๐,๒๙๓.- เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา ๑๐,๒๙๓.-บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา ๑๐,๒๙๓.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

23 
 

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จ านวน  ๑๙  รายการ ๗๘,๓๙๕.- เฉพะเจาะจง ร้านจารึกการไฟฟ้า 
ราคา ๗๘,๓๙๕.-บาท 

ร้านจารึกการไฟฟ้า 
ราคา ๗๘,๓๙๕.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

24 จ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และงาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 4) จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 2  
เดือน เริ่ม 1 พฤษภาคม 2562–30  มิถุนายน  2562 

10,200.- เฉพะเจาะจง นายอาหามะ แซการี 
ราคา 10,200.-บาท 

นายอาหามะ แซการี 
ราคา 10,200.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................         (ลงชือ่)................................................        (ลงชื่อ)..............................................  
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                            (นางซอยบัส  สุภารี)                      (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                           (นายอาสมี  เซะบากอ) 
       นักวชิาการพัสดุ                                   ผู้อ านวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 


