
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...ธันวาคม  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนธันวาคม 2559 930.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
ธันวาคม  2559 

20,000.- 
 

ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,646.80  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,646.80  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
ธันวาคม  2558 

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -  บาท 

ไม่มีการเบิกจ่าย 

4 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพ     และซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ  อีซูซุ 
ทะเบียน  80-6255 ยะลา  พร้อมค่าแรง จ านวน 1  คัน 

4,803.23 ตกลงราคา บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง  
(1972)  จ ากัด  (สาขายะลา)

ราคา  4,803.23 บาท      

บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง  
(1972)  จ ากัด  (สาขายะลา)

ราคา  4,803.23 บาท       

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

 จัดจ้างท าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ  (3ใบ/ชุด)  จ านวน 100  เล่มๆ
ละ 58 บาท 

5,800.- ตกลงราคา หจก.ยะลาการพิมพ(์1992) 
ราคา  5,800.-บาท      

หจก.ยะลาการพิมพ์(1992) 
ราคา  5,800.-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...ธันวาคม  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

6 จัดซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน   22    รายการ 18,700.- ตกลงราคา ร้านฮาฟิซช๊อป 
ราคา 18,700.-บาท      

ร้านฮาฟิซช๊อป 
ราคา 18,700.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

7 จัดจ้างส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆของอบต.กายูบอเกาะ   
เคลือบยูวี  ขนาด 15  X 21 นิ้ว กระดาษการ์ด 210 แกรม ตาม
โครงการจัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆประจ าปี 
2560  จ านวน 1,500  ชุด 

60,000.- ตกลงราคา ร้านสลาตันเพรส 
ราคา  60,000.- บาท 

ร้านสลาตันเพรส 
 ราคา  60,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบาลาสมีแล –  
จาเราะนากอง หมู่ที่ 5  ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา 

1,491,200.- พิเศษ หจก.มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา  1,491,200.-บาท 

หจก.มีนาลย์ ธุรกิจ 
ราคา  1,491,200.-บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

9 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลข  441 57 00 3  จ านวน 1 
เครื่อง  พร้อมค่าแรง   

1,450.- ตกลงราคา นายวสันต์  สาและ 
ราคา  1,450.- บาท 

นายวสันต์  สาและ 
ราคา  1,450.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรีรถยนต์ Toyota  ทะเบียน กจ 3682 ยะลา  
พร้อมค่าแรง   จ านวน  1  ลูก 

4,260.74 ตกลงราคา บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด 
ราคา  4,260.74 บาท 

บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด 
ราคา  4,260.74 บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

11 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่   ยาม (ปฏิบัติงาน
เวลากลางวัน)   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   (หมู่ที่ 2 )   จ านวน  
1   คน   เป็นเวลา    1   เดือน ในอัตราเดือนๆละ 5,600.-บาท 

5,600.- ตกลงราคา นายเซาบาน ยูโซ๊ะ 
ราคา  5,600.-บาท 

นายเซาบาน ยูโซ๊ะ 
ราคา  5,600.-บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

 
 
(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...ธันวาคม  2559.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

12 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่ ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล    ต าบลกายูบอเกาะ และงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 5) จ านวน 1 คน  เป็นเวลา  1 เดือน ใน
อัตราเดือนๆละ 5,600.-บาท 

5,600.- ตกลงราคา นายอาสวี  แมรี 
ราคา 5,600.-บาท      

นายอาสวี  แมรี 
ราคา 5,600.-บาท  

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
(หมู่ที่ 3 ) จ านวน 1  คน  เป็นเวลา  3  เดือน  ในอัตราเดือนๆละ 
7,100.-บาท 

21,300.- ตกลงราคา นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  21,300.- บาท 

 

นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  21,300.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดจ้างเหมาดูแลรักษาท าความสะอาดศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ จ านวน 
1 คน เป็นเวลา 9  เดือนๆละ 7,200.-บาท 

64,800.- ตกลงราคา นางสาวอวาฏิฟ แวดอยี 
ราคา  64,800.- บาท 

นางสาวอวาฏิฟ แวดอยี 
ราคา  64,800.- บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


