
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน.....กันยายน  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน  2561 1,120.- เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,120.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,120.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
กันยายน  2561 

20,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  13,226.40 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา   13,226.40 บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
กันยายน  2561 

1,500.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์
ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

5,400.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รักษ์สัตว ์

ราคา 5,400.-บาท 
 

ร้าน ส.รักษ์สัตว ์

ราคา 5,400.-บาท 
 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านบาลาสมีแล  
(ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

150,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา 149,000.-บาท 

หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา 149,000.-บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ  (ส านักปลัด) 4,845.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา 4,845.-บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา 4,845.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ(กองคลัง) 4,967.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา 4,967.-บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา 4,967.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................               (ลงช่ือ)................................................                       (ลงช่ือ)..............................................  
         นายกวีศกัดิ์  ทองเจริญ)                                          (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                            (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                              (นายอาสมี  เซะบากอ) 
              นกัวิชาการพัสดุ                                     จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ                                                                                                  
                                                                                              ผู้อ านวยการกองคลัง                                                                                                                    



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน...กันยายน  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน   จ านวน   7   รายการ(กองช่าง) 4,885.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา 4,885.-บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา 4,885.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คศล.สายภายในชุมชน
สาตอ  หมู่ที่  ๔  บ้านพอแม็ง  ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา    

250,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา  249,000.-บาท 

หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา  249,000.-บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คศล. ซอยตะโล๊ะกลูโฆ 
หมู่ที่ 2 บ้านตอแล ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

500,000.-   เฉพาะเจาะจง หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา  499,000.-บาท 

หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา  499,000.-บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

11 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอ
รามัน จังหวัดยะลา 

1,200,000.- คัดเลือก หจก. กาดือแป วัสดุ  
ราคา  1,199,000.-บาท 

หจก. กาดือแป วัสดุ  
ราคา  1,199,000.-บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

 
 
(ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................               (ลงช่ือ)................................................                       (ลงช่ือ)..............................................  
         นายกวีศกัดิ์  ทองเจริญ)                                          (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                            (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                              (นายอาสมี  เซะบากอ) 
              นกัวิชาการพัสดุ                                 จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ     
                                                                                            ผู้อ านวยการกองคลัง                                                                                           
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            


