
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน.....สิงหาคม  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนสิงหาคม  2560 930.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น  
ราคา  930.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
สิงหาคม  2560 

20,000.- 
 

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,828.40 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,828.40   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
สิงหาคม  2560  

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  -     บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดซื้อตลับหมึกเครื่องแฟกซ์   PC-402RF   จ านวน 1 ตลับ  ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ  

1,530.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  1,530.- บาท  

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  1,530.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเลียบทางรถไฟ
เชื่อมต่อต าบลกอตอตือร๊ะ     หมู่ที่   5    บ้านบาลาสมิแล     ต าบล
กายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

987,000.- พิเศษ หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ  
ราคา  987,000.- บาท 

หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ  
         ราคา  987,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  หมายเลข 416 47 0004  
จ านวน  1  เครื่อง   และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอรเ์สียงตามสาย  
หมายเลข 499 56 0001 จ านวน  1 เครื่อง 

16,530.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี   

ราคา  16,530.-บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี   

ราคา  16,530.-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 2560 
ในรอบเดือน...สิงหาคม  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 โครงการก่อสร้างต่อเติมซุ้มขายสินค้าสวนสาธารณะต าบล            
กายูบอเกาะ     บ้านพงจือนือเร๊ะ  หมู่ที่ 3   ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอ
รามัน  จังหวัดยะลา 

     250,000.- ตกลงราคา หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ  
 ราคา  250,000บาท 

หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ  
 ราคา  250,000บาท  

เสนอราคาเหมาะสม 

8 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  ระบบประปาหมู่บ้าน   หมู่ที่   
5   บ้านบาลาสมิแล  (ชุมชน ฮูหยงบาโร๊ะ)  ต าบลกายูบอเกาะ 
อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

300,000.- ตกลงราคา หจก. อามีรุสดีน ดิปเวล   
 ราคา  300,000.- บาท 

หจก. อามีรุสดีน ดิปเวล   
 ราคา  300,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดืม่ จ านวน 275 คน ครั้งที่ 4  ประจ าเดือนสิงหาคม   2560   ณ  
มัสยิดบ้านตอแลใน   หมู่ที่ 2    

27,500.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 

 ราคา  27,500.- บาท 
นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 

 ราคา  27,500.- บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างท าป้ายครั้งที่ 4  ประจ าเดือนสิงหาคม   2560   ณ  มัสยิดบ้าน
ตอแลใน   หมู่ที่ 2       ตามโครงการอบรมใหค้วามรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น  ประจ าปี 2560 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
 ราคา  500.-บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
 ราคา  500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างวิทยากร        จ านวน    2     คน ครั้งที่ 4  ประจ าเดือน
สิงหาคม   2560   ณ  มัสยิดบ้านตอแลใน   หมู่ที่ 2     ตามโครงการ
อบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆ
ในท้องถิ่น     ประจ าปี 2560    

2,000.-   ตกลงราคา นายมาหามะ   ลิแจ 

ราคา  1,000.- บาท  
นายสาลีกี กาโบ๊ะ 

ราคา  1,000.- บาท 

นายมาหามะ   ลิแจ 

ราคา  1,000.- บาท  
นายสาลีกี กาโบ๊ะ 

ราคา  1,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถ คสล. พร้อม
ถนนทางเข้า  คสล. ภายในบริเวณพื้นที่ส านักงาน อบต.กายูบอเกาะ  
หมู่ที่ 2   ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา   

600,000.- พิเศษ หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ  
ราคา  600,000.-บาท 

หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ  
ราคา  600,000.-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 2560 
ในรอบเดือน...สิงหาคม  2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

13 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม    จ านวน 100   คน    ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างหมู่บ้านศรัทธา “ก าปงตักวา” ประจ าปีงบประมาณ 2560 

13,000.- ตกลงราคา นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 
ราคา  13,000.-บาท 

นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 
ราคา  13,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดจ้างวิทยากร    จ านวน  2    คน ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างหมู่บ้านศรัทธา “ก าปงตักวา” ประจ าปีงบประมาณ 2560 

2,000.- ตกลงราคา นายมะซอและ  เจะนะ 
ราคา  1,000.-บาท 
นายหาซัน หะเล๊าะ 
ราคา  1,000.-บาท 

นายมะซอและ  เจะนะ 
ราคา  1,000.-บาท 
นายหาซัน หะเล๊าะ 
ราคา  1,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

15 จัดจ้างท าป้ายผ้าตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
หมู่บ้านศรัทธา “ก าปงตักวา” ประจ าปีงบประมาณ 2560   

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.-บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดจ้างท าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ (3ใบ/ชุด) จ านวน 100  เล่ม 6,500.-   ตกลงราคา หจก.ยะลาการพิมพ(์1992) 
ราคา  6,500.-  บาท 

 

หจก.ยะลาการพิมพ(์1992) 
ราคา  6,500.-  บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  จ านวน 8  รายการ(ส านักปลัด) 7,168.-   ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 

ราคา  7,168.-  บาท 
หจก.ยะลาบริบูรณ์ 

ราคา  7,168.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  จ านวน 10 รายการ(กองคลัง)   10,190 .-   ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 

ราคา  10,190 .-  บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 

ราคา  10,190 .-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

19 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ(กองช่าง) 6,959.-   ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 

ราคา  6,959.-  บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 

ราคา  6,959.-  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 2560 
ในรอบเดือน...สิงหาคม  2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน 2  รายการ(ส านักปลัด) 12,500.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  12,500.-บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  12,500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน   2รายการ(กองคลัง) 9,240.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  9,240.-บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  9,240.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 3รายการ(กองช่าง) 16,070.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  16,070.-บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  16,070.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

23 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 34  รายการ 50,900.-   ตกลงราคา ร้านจารึกการไฟฟ้า 
ราคา  50,900.-  บาท 

ร้านจารึกการไฟฟ้า 
ราคา  50,900.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

24 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ า คสล. บริเวณสระเก็บน้ า
สาธารณะประโยชน์ หมู่ 3  ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา 

300,000.-   ตกลงราคา หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 

ราคา  300,000.-  บาท 
หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 

ราคา  300,000.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

25 โครงการก่อสร้างคูส่งน้ า คสล. หมู่ที่ 2    ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอ
รามัน  จังหวัดยะลา 

300,000.-   ตกลงราคา หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 

ราคา  300,000.-  บาท 

หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 

ราคา  300,000.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

26 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5  ต าบลกายูบอเกาะ 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

200,000.-   ตกลงราคา หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 

ราคา  200,000.-  บาท 

หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 

ราคา  200,000.-  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 2560 
ในรอบเดือน...สิงหาคม  2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

27 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  ขนาดกว้าง 22 เมตร  ยาว 42 เมตร  
หมู่ที่ 5  องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา 

2,040,400.- วิธีพิเศษ หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 

ราคา  2,040,400.-บาท 
หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ 

ราคา  2,040,400.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

28 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จ านวน 7 รายการ    99,980.- ตกลงราคา ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  99,980.-บาท 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  99,980.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

29 จัดจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน       (ชุมชนตะโล๊ะ
ดือเล)   ณ  บ้านพงจือนือเร๊ะ    (ชุมชนตะโล๊ะดือเล)    หมู่ที่ 3  
ต าบลกายูบอเกาะ   

9,000.- ตกลงราคา หจก. อามีรุสดีน ดิปเวล   
ราคา  9,000.-บาท 

หจก. อามีรุสดีน ดิปเวล   
ราคา  9,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
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              นกัวิชาการพัสดุ                               จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                       ผู้อ านวยการกองคลัง  
 


