
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน...มีนาคม 2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

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

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,240.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มีนาคม  2561 

20,000.- 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  13,888.20    บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  13,888.20  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

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

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดซื้อเสื้อนักกีฬาส าหรับเด็ก และเหรียญรางวัล ตามโครงการกีฬา
ครอบครัวหนูน้อยสัมพันธ์ ประจ าปี 2561 

13,445.- เฉพะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์  
ราคา   13,445.-  บาท      

ร้านเอ็ม เอส สปอร์  
ราคา   13,445.-  บาท    

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 214 คนตามโครงการกีฬาครอบครัวหนูน้อย
สัมพันธ์ ประจ าปี 2561 

16,050.- เฉพะเจาะจง นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา 16,050 บาท      

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา 16,050 บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดจ้างท าป้ายผ้า ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ กีฬาครอบครัวหนู
น้อยสัมพันธ์ ประจ าปี 2561 

500.- เฉพะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 500.-บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

7 จัดจ้างประกอบ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 41 คน ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561   

1,025.- เฉพะเจาะจง นางซารีพ๊ะ  กามาเซะ 
ราคา 1,025.-บาท 

นางซารีพ๊ะ  กามาเซะ 
ราคา 1,025.-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...มีนาคม  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

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

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 1,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9  จัดจ้างวิทยากร  จ านวน 2   คน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2,400.- เฉพะเจาะจง นายซูเปียน แลกามา 
ราคา  1,200.- บาท 
นางแสแมะ ยามา 
ราคา  1,200.- บาท 

นายซูเปียน แลกามา 
ราคา  1,200.- บาท 
นางแสแมะ ยามา 
ราคา  1,200.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดซื้อดินส าหรับปลูกผักสวนครัว  จ านวน 100 กระสอบ   ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3,500.- เฉพะเจาะจง ร้านรอฟียะห์ การ์เดนท์   
ราคา  3,500.- บาท 

ร้านรอฟียะห์ การ์เดนท์   
ราคา  3,500.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้
กับ อสม. ในต าบลกายูบอเกาะ จ านวน 1 ป้าย   

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

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  1,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างถ่าย เอกสารให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามโครงการ
ส่งเสริมให้ความรู้กับ อสม. ในต าบลกายูบอเกาะ จ านวน 500 ชุด 

5,000.- เฉพะเจาะจง ร้านกรีนเน็ต ก๊อปปี้เซอร์วิส 
ราคา  5,000.- บาท 

ร้านกรีนเน็ต ก๊อปปี้เซอร์วิส 
ราคา  5,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 ซ้ืออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัลและชุดแข่งขันกีฬา ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 

36,140.- เฉพะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์  
ราคา  36,140.- บาท 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์  
ราคา  36,140.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลภายในต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 จ านวน 1 ป้าย 

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

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  1,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน...มีนาคม  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

15 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลสนามจ านวน 2 คน ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลภายในต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 

3,200.- เฉพะเจาะจง นายอุสมัน สนิ 
ราคา  1,600.- บาท 

นายมูฮัมมัดใซดี จาจา  
ราคา  1,600.- บาท 

นายอุสมัน สนิ 
ราคา  1,600.- บาท 

นายมูฮัมมัดใซดี จาจา  
ราคา  1,600.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดจ้างคณะกรรมการฟุตบอล จ านวน 4 คน ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลภายในต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 

19,500.-   เฉพะเจาะจง นายวฤทธา บินมะหามัดดิน 
ราคา  4,875.-บาท 

นายอาหามะ ฮะโรโย 

ราคา  4,875.-บาท 
นายอิบรอฮีม กะสิรักษ์  
ราคา  4,875.-บาท 
นายมูฮ ามัด แวนาแว  
ราคา  4,875.-บาท 

นายวฤทธา บินมะหามัดดิน 
ราคา  4,875.-บาท 

นายอาหามะ ฮะโรโย 

ราคา  4,875.-บาท 
นายอิบรอฮีม กะสิรักษ์  
ราคา  4,875.-บาท 
นายมูฮ ามัด แวนาแว  
ราคา  4,875.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีต าบลกายูบอเกาะ   ประจ าปี  2561   จ านวน   1  ป้าย 

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

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  1,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

18 เช่าเครื่องเสียงและเวทีพร้อมติดตั้ง จ านวน 10 วัน โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต าบลกายูบอเกาะ ประจ าปี 2561 

70,000.- เฉพะเจาะจง นายนัซรี  วาโด 

   ราคา  70,000.- บาท  
นายนัซรี  วาโด 

   ราคา  70,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน...มีนาคม  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

19 เช่าเต็นท์ธรรมดา จ านวน 22 หลัง ตามโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต าบลกายูบอเกาะ ประจ าปี 2561 

88,000.- เฉพะเจาะจง นายสะอุดี  ยูโซ๊ะ 
ราคา  88,000.-บาท 

นายสะอุดี  ยูโซ๊ะ 
ราคา  88,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

20 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องโยธา  หมายเลข 420 51 0006    
พร้อมค่าแรง จ านวน  1   เครื่อง 

1,150.- เฉพะเจาะจง ร้านรุจดีแอร ์
ราคา  1,150.-บาท 

ร้านรุจดีแอร ์
ราคา  1,150.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

21 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 418 คน ตามโครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ 
ประจ าปี 2561 

83,600.- เฉพะเจาะจง นางซารีพ๊ะ  กามาเซะ 
ราคา  83,600.-บาท 

นางซารีพ๊ะ  กามาเซะ 
ราคา  83,600.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

22 จัดจ้างท าป้ายผ้า ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตาดีกา
สัมพันธ์ ประจ าปี 2561 

500.- เฉพะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.- บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

23 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลสนามจ านวน 1 คน ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ตาดีกาสัมพันธ์ ประจ าปี 2561 

400.- เฉพะเจาะจง นายมาฮาซัน ฮารง 
ราคา  400.- บาท 

นายมาฮาซัน ฮารง 

ราคา  400.- บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

24 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล  ต าบลกายูบอเกาะและงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย (หมู่ที่  5)   จ านวน 1 คน เป็นเวลา 3  เดือน  เริ่ม 1 
เมษายน  2561   –  30  มิถุนายน   2561 

21,300.- เฉพะเจาะจง นายซับรี  นิยอ 
ราคา  21,300.- บาท 

นายซับรี  นิยอ 
ราคา  21,300.- 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  


