
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕62 ประจ าเดือนตุลาคม 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
๑. จ้างเหมาเวรยาม โดย

ปฏิบัติหน้าท่ีในวันและ
นอกวันเวลาราชการ 

78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายอาแซ อาหลีแอ 78,000.00 นายอาแซ อาหลีแอ 78,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

๒. จ้างเหมาเวรยาม โดย
ปฏิบัติหน้าท่ีในวันและ
นอกวันเวลาราชการ 

78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายดอแม็ง บัญสุร ี 78,000.00 นายดอแม็ง บัญสุร ี 78,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
๓. จ้างเหมาเวรยาม โดย

ปฏิบัติหน้าท่ีในวันและ
นอกวันเวลาราชการ 

78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายซูฮัยมี สามะ 78,000.00 นายซูฮัยมี สามะ 78,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

๔. จ้างเหมาเวรยาม โดย
ปฏิบัติหน้าท่ีในวันและ
นอกวันเวลาราชการ 

78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายฟรุกร เจะเงาะ 78,000.00 นายฟรุกร เจะเงาะ 78,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

5. จ้างเหมาพนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ 

78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายอิสมาแอ เจะโด 78,000.00 นายอิสมาแอ เจะโด 78,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

6. จ้างเหมาพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ 

78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายมะแอ สาและ 78,000.00 นายมะแอ สาและ 78,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

7. จ้างเหมาพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ 

78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายดือเระ ปูเตะ๊ 78,000.00 นายดือเระ ปูเตะ๊ 78,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

8. จ้างเหมาบริการทั่วไป ท า
หน้าท่ีควบคุมดูแลไฟฟ้า
สาธารณะในพ้ืนท่ีต าบล 

54,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายมะไซนุ มามะ 54,000.00 นายมะไซนุ มามะ 54,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 

          



         แผ่นที่ 2 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
9. จ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง

ผู้ช่วยช่างโยธา  
132,000.00 132,000.00 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 
นายอาแว ปาเก 132,000.00 นายอาแว ปาเก 132,000.00 ผู้เสนอราคา

รายเดียว 
10. จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

และหนังสือพิมพร์าย
สัปดาห์  

61,400.00 61,400.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวชุติมา แซ่ตั้น 61,000.00 นางสาวชุติมา แซ่ตั้น 61,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
11. จ้างเหมาเช่าเครื่องพิมพ์

และเครื่องถ่ายเอกสาร 
67,200.00 67,200.00 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้าว
มั่นวัฒนกิจ 

67,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้าว
มั่นวัฒนกิจ 

67,200.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

12. จ้างเหมาขับรถยนต์
ส่วนกลาง หรือปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย   

54,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวายา ดือราแม 54,000.00 นายวายา ดือราแม 54,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

13. จ้างเหมาขับรถบรรทุกน้ า
หรือปฏิบัตหิน้าท่ีอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

54,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสาปาวี ตมีุง 54,000.00 นายสาปาวี ตมีุง 54,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

14. จ้างเหมาปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์สองข้างทาง และ
ดูแลครูะบายน้ า 

54,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายดอเลาะ สามัน 54,000.00 นายดอเลาะ สามัน 54,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

15. จ้างเหมาปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์สองข้างทาง และ
ดูแลครูะบายน้ า 

54,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายอาหามะ วาเตะ 54,000.00 นายอาหามะ วาเตะ 54,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

16. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน และจ้างเหมาฉีด
พ่นหมอกควัน 

54,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายมูฮมัหมดั เจ๊ะ
ดาแม 

54,000.00 นายมูฮมัหมดั เจ๊ะ
ดาแม 

54,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 



แผ่นที่ 3 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
๑7. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติ

หน้าท่ีด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน และจ้างเหมาฉีด
พ่นหมอกควัน 

54,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายซัมบูดิง เปาะแม 54,000.00 นายซัมบูดิง เปาะแม 54,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

18. จ้างเหมาอาหารกลางวัน
จ้างเหมาประกอบอาหาร 
ศพด.บ้านป่ามะพร้าว 

144,000.00 144,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวรอฮานา เจ๊ะ
หลง 

144,000.00 นางสาวรอฮานา เจ๊ะ
หลง 

144,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
19. จ้างเหมาอาหารกลางวัน 

อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิเทน จ านวน 2 
รายการ 

4,200.00 4,200.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านนินัสราพาณิชย ์ 4,200.00 ร้านนินัสราพาณิชย ์ 4,200.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

20. จัดซื้ออาหารเสริมนม 
ภาคเรยีนที่ 2/2561  

813,811.68 813,811.68 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จ ากัด (ในพระ
บรมราชูปถัมภ์) 

813,811.68 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จ ากัด (ในพระ
บรมราชูปถัมภ์) 

813,811.68 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

21. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าเดือนตลุาคม  

33,938.92 33,938.92 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวาโซ๊ะ มสีา 33,938.92 นายวาโซ๊ะ มสีา 33,938.92 ผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
 
 
 


