
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...พฤศจิกายน  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 900.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  900.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  900.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
พฤศจิกายน  2559 

20,000.- 
 

ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,882.50 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา 11,882.50 บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
พฤศจิกายน  2559 

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -  บาท 

ไม่มีการเบิกจ่าย 

4 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ตราโรงเรียน   จ านวน   122    วัน   คือนม 
ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี   (ชนิดกล่อง)         ภาคที่ 2/2559  
จ านวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านบือยอง จ านวน 198  คน  และ
โรงเรียนบ้านพอแม็ง   จ านวน 130 คน 

312,925.12 กรณีพิเศษ อ.ส.ค ภาคใต้ 
ราคา  312,925.12  บาท      

อ.ส.ค ภาคใต้ 
ราคา  312,925.12  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาด
ใหญ่    หมู่ที่  5    บ้านบาลาสมีแล    (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ)    ต าบล
กายูบอเกาะ อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

1,956,200.- วิธีพิเศษ หจก.มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา  1,956,200.-  บาท      

หจก.มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา  1,956,200.-  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

6 
 

จัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาส่ีปี  พ.ศ.2561 -2564   
จ านวน   15  เล่ม ๆละ 120.-บาท 

1,800.- ตกลงราคา ร้านนานาก๊อปปี้ 2 
ราคา  1,800.-  บาท      

ร้านนานาก๊อปปี้ 2 
ราคา  1,800.-  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...พฤศจิกายน  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จัดจ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดืม่ จ านวน 275 คน  ครั้งที่ 1 ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2559  
ณ  มัสยิดบ้านบือยอง   หมู่ที่ 3   ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น     
ประจ าปี 2560   องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน   
จังหวัดยะลา 

27,500.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  27,500.-บาท 

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  27,500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างท าป้ายผา้  ครั้งที่ 1 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์
กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น ประจ าปี2560 ขนาดกว้าง  90 ซม . ยาว 5.00   
ม.  จ านวน 1  ป้าย 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.-บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9  จัดจ้างวิทยากร  จ านวน  2  คน ครั้งที่ 1  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2559  ณ  มัสยิดบ้านบือยอง   หมู่ที่ 3  ตามโครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น   
ประจ าปี 2560   องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน   
จังหวัดยะลา 

2,000.-   ตกลงราคา นายอับดุลซอมะ  สาและ  
ราคา  1,000.-บาท 
นายลอแมง  ซาซู 
ราคา  1,000.-บาท 

นายอับดุลซอมะ  สาและ  
ราคา  1,000.-บาท 
นายลอแมง  ซาซู 
ราคา  1,000.-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...พฤศจิกายน  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

10 จัดซื้อวัสดุท าอาหารตามโครงการจัดงานเมาลิด ประจ าปี
งบประมาณ  2560    จ านวน 7 รายการ 

88,000.- ตกลงราคา นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 
ราคา  88,000.-บาท 

นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 
ราคา  88,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างท าป้ายผ้า ตามโครงการจัดงานเมาลิด     ประจ าปีงบประมาณ    
2560     ขนาด   กว้าง  90   ซม.   ยาว 5.00 ม.  จ านวน 1  ป้าย 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.-บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างวิทยากรตามโครงการจัดงานเมาลิด   ประจ าปีงบประมาณ  
2560  จ านวน 4  คน 

2,000.-   ตกลงราคา นายมาหามะ  ลิแจ 
ราคา  500.-บาท 

นายอับดุลรอแม  แปตาลี 
ราคา  500.-บาท 

นายมะหาซัน  ดอเลาะ 
ราคา  500.-บาท 

นายอับดุลวาหะ  กะดะแซ 
ราคา  500.-บาท 

นายมาหามะ  ลิแจ 
ราคา  500.-บาท 

นายอับดุลรอแม  แปตาลี 
ราคา  500.-บาท 

นายมะหาซัน  ดอเลาะ 
ราคา  500.-บาท 

นายอับดุลวาหะ  กะดะแซ 
ราคา  500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างเปลี่ยนหม้อน้ ารถยนต์  อีซูซุ ทะเบียน กข.3770 พร้อมค่าแรง 
จ านวน 1  คัน 

16,494.05 ตกลงราคา บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง  
(1972)  จ ากัด  (สาขายะลา)
ราคา  16,494.05 บาท 

บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง  
(1972)  จ ากัด  (สาขายะลา)
ราคา  16,494.05 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           


