
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน.....กรกฎาคม  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม  2561 1,240.- เฉพะเจาะจง นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,240.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,240.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
กรกฎาคม  2561 

20,000.- 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรามนั
ปิโตรเลียม 

ราคา  13,613.90 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  13,613.90 บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

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

1,500.- เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  153.10  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  153.10   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดซื้อผ้าเวดลุดสีขาว และสีเหลือง   จ านวน   210   หลา 3,570.- เฉพะเจาะจง ห้าง วี-สปัน 
ราคา  3,570.-  บาท  

ห้าง วี-สปัน 
ราคา  3,570.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

ซ้ืออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา
ฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน ประจ าปี 2561 จ านวน 3 รายการ 

10,000.- เฉพะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
ราคา  10,000.- บาท 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
ราคา  10,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน  ประจ าปี  2561 

1,000.-   เฉพะเจาะจง ร้านริดดีไซน ์
ราคา  1,000.- บาท 

ร้านริดดีไซน ์
ราคา  1,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

7 จัดจ้างวิทยากรกลุ่ม จ านวน 2 คน ตามตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน  ประจ าปี  2561 

 

45,000.-   เฉพะเจาะจง นายสุไฮมี ซีดีดี 
ราคา  22,500.- บาท 
นายลุมัน หะยีดอเล๊าะ  
ราคา  22,500.- บาท 

นายสุไฮมี ซีดีดี 
ราคา  22,500.- บาท 
นายลุมัน หะยีดอเล๊าะ  
ราคา  22,500.- 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 2561 
ในรอบเดือน...กรกฎาคม  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 จัดจ้างท าไวนิล รูปพระบรมฉายาลักษณ์  รัชกาลที่ 10  ขนาดกว้าง   
1.22   เมตร    ยาว  2.4  เมตร  จ านวน 1 รูป 

1,000.- เฉพะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต  
ราคา  1,000.-บาท      

ร้านเขียวอาร์ต  
ราคา  1,000.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 21 รายการ 28,144.- เฉพะเจาะจง ร้านจารึกการไฟฟ้า  
ราคา  28,144.-บาท      

ร้านจารึกการไฟฟ้า  
ราคา  28,144.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้
แก่ผู้น าศาสนา ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่และประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งเสริมสร้างสันติสุขประจ าปีงบประมาณ 2561 

1,000.- เฉพะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต  
ราคา  1,000.-บาท   

    

ร้านเขียวอาร์ต  
ราคา  1,000.-บาท   

    

เสนอราคาเหมาะสม 

11 เช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี (สิงหาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 ) 
เป็นเวลา 1 ปี และค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี เป็นเวลา 1 ปี บริการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ฟรีเดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน่วยงาน 

10,000.- เฉพะเจาะจง บริษั ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 

ราคา  10,000.-บาท      

บริษั ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 

ราคา  10,000.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้พิการ  จ านวน 2  หลังคาเรือน 40,000.- เฉพะเจาะจง ร้านตัสสรี  วัสด ุ
ราคา  40,000.-บาท  

ร้านตัสสรี  วัสด ุ
ราคา  40,000.-บาท  

เสนอราคาเหมาะสม 

13 ซ้ืออุปกรณ์กีฬา จ านวน 7 รายการ 99,980.- เฉพะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
ราคา  99,980.-.-บาท  

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
ราคา  99,980.-.-บาท  

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที ่ ยาม(ปฏิบัติงานเวลากลางวัน) และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  (หมู่ที่ 4 ) จ านวน  1  คน  เป็นเวลา  2  
เดือน  เริ่ม 1 สิงหาคม  2561   –  30  กันยายน   2561 

9,200.- เฉพะเจาะจง นายซูไลมาน  สะราวอ 
ราคา  9,200.-บาท  

นายซูไลมาน  สะราวอ 
ราคา  9,200.-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   


