
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    

ประจ าเดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2564  หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา  อ าเภอเมือง  จังหวดัยะลา 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิการจัดซ้ือ/ 
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อบต.(12 เดือน ๆ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นางสาวมีซนั  อบัดุลลี นางสาวมีซนั  อบัดุลลี เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

2 จา้งเหมาบริการผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.(12 เดือนๆ ละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายกิตติชยั  สวา่งสุข นายกิตติชยั  สวา่งสุข เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

3 จา้งเหมาบริการผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.(12 เดือนๆ ละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นางสาววรัญญา  ตาเฮ นางสาววรัญญา  ตาเฮ เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

4 จา้งเหมาบริการผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีประจ าศูนยก์ูชี้พ
ฉุกเฉิน อบต.(12 เดือนๆ ละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายชะลอ  จนัทร์ขาว นายชะลอ  จนัทร์ขาว เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

5 จา้งเหมาบริการคนงาน ช่างประปา 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายสมชาย  ประแกว้  หมู่ท่ี 5  
ต.ล าพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 

นายสมชาย  ประแกว้   เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

6 จา้งเหมาบริการคนงาน คนเก็บขยะ 
(จ านวน  12 เดือนๆละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายแปลง  ชุมบุญรักษ ์ นายแปลง  ชุมบุญรักษ ์ เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

7 จา้งเหมาบริการคนงาน คนเก็บขยะ 
(จ านวน12 เดือนๆ ละ7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายภทัร  แกว้นิตย ์ นายภทัร  แกว้นิตย ์ เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

8 จา้งเหมาบริการคนงาน คนขบัรถบรรทุกขยะ 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

86,400 ตกลงราคา นายสุธรรม  ดวงสุวรรณ นายสุธรรม  ดวงสุวรรณ เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 
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9 จา้งเหมาบริการคนงาน ช่างไฟฟ้า 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายทวทีรัพย ์ บุตรเติม  หมู่ท่ี 
3 ต.ล าพะยา อ.เมือง จ.ยะลา   

นายทวทีรัพย ์ บุตรเติม   เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

10 จา้งเหมาบริการพนกังานท าความสะอาด 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

89,400.- วธีิเจาะจง นางสาวอนงคน์าฎ  สีชมภู นางสาวอนงคน์าฎ  สีชมภู เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

11 จา้งเหมาบริการพนกังานท าความสะอาด 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

89,400.- วธีิเจาะจง นางสาววลยัรัตน์  จินดายล นางสาววลยัรัตน์  จินดายล เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

12 จา้งเหมาบริการคนงาน ช่างประปา 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายธนชยั  จนัทร์วมิาล นายธนชยั  จนัทร์วมิาล เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

13 
 

จา้งเหมาบริการพนกังานท าความสะอาด 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายธีรเดช  อินทร์ช่ืน นายธีรเดช  อินทร์ช่ืน เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

14 
 

จา้งเหมาบริการคนงาน คนเก็บขยะ 
(จ านวน12 เดือนๆ ละ7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายธีรนชั  ศรีเพชร นายธีรนชั  ศรีเพชร เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

15 
 

จา้งเหมาบริการคนงาน ช่างประปา 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นางสาวเนตรชนก  สุขสีเสน นางสาวเนตรชนก  สุขสีเสน เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

16 
 

จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงน ้ามนั กองช่าง 100,000 วธีิเจาะจง บริษทั ก เสรี ยะลา บริษทั ก เสรี ยะลา เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

17 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงน ้ามนั สป 100,000 วธีิเจาะจง บริษทั ก เสรี ยะลา บริษทั ก เสรี ยะลา เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

18 จา้งเหมาบริการ คนสวน 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายเอก   รักเมือง นายเอก   รักเมือง เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

 



                                                                                                                   -3- 

19 จา้งเหมาบริการ คนสวน 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายสมศกัด์ิ  หมอกมา นายสมศกัด์ิ  หมอกมา เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

20 จา้งเหมาบริการ คนสวน 
(จ านวน 12 เดือนๆละ 7,200.-) 

86,400 วธีิเจาะจง นายสมมาตร  คงสวสัด์ิ นายสมมาตร  คงสวสัด์ิ เป็นผูเ้สนอราคาตามราคาท่ี
ก าหนด 

 

ลงช่ือ............-รัชชานนท-์......................        ลงช่ือ...........-รัตนา-.............................                                                                                                                                                                                   

(นายรัชชานนท ์  นวลเจริญ)                        (นางรัตนา  มณีจนัทร์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

นกัวชิาการพสัดุช านาญการ               หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  


