
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...กุมภาพันธ์  2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2560 840.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  840.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  840.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
กุมภาพันธ ์ 2560 

20,000.- 
 

ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา   12,745.80  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  12,745.80   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

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

1,500.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา   -   บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -   บาท 

ไม่มีการเบิกจ่าย
น้ ามัน 

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 
200 ซีซี จ านวน 100  วัน ๆละ 103 กล่อง (ชนิดกล่อง)  ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลาสมีแล อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

80,546 .- กรณีพิเศษ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย(อ.ส.ค) 
ภาคใต้ ราคา  80,546 .-บาท      

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย(อ.ส.ค) 
ภาคใต้ ราคา  80,546 .-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์  หมายเลข 416 51 0030   
พร้อมค่าแรง  จ านวน 1 เครื่อง 
 

350.-   ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  

ราคา  350.-  บาท      

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  

ราคา  350.-  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดซื้อเสื้อกีฬา,เสื้อผู้ควบคุมทีม,ถ้วยรางวัล, และเหรียญรางวัล  ตาม
โครงการกีฬาครอบครัวหนูน้อยสัมพันธ์   ประจ าปี   2560  วันที่ 18  
กุมภาพันธ์  2560  ณ สนามกีฬาบ้านฮูหยงบาโร๊ะ  หมู่ที่ 5 

18,300..- ตกลงราคา ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา 18,300..-บาท      

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา 18,300..-บาท    

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 
 
 

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



                                                                                    สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน..กุมภาพันธ์  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม  , อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม  ตามโครงการกีฬาครอบครัวหนูน้อยสัมพันธ์   ประจ าปี  
2560   วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2560  ณ สนามกีฬาบ้านฮูหยงบาโร๊ะ  
หมู่ที่ 5 

21,200.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  21,200.- บาท      

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  21,200.- บาท   

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างท าป้ายผ้าโครงการกีฬาครอบครัวหนูน้อยสัมพันธ์     ตาม
โครงการกีฬาครอบครัวหนูน้อยสัมพันธ์  ประจ าปี  2560    ขนาด   
กว้าง  90   ซม.   ยาว 5.00 ม.  จ านวน 1  ป้าย 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.- บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ต าบล 1 สนาม หมู่ที่  5    ต าบล
กายูบอเกาะ       พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1 ป้าย 

1,160,000.- วิธีพิเศษ หจก.กาดือแป วัสด ุ
ราคา  1,160,000.-บาท 

หจก.กาดือแป วัสด ุ
ราคา  1,160,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดืม่ จ านวน 275 คน  ครั้งที่ 2  ประจ าเดือนมีนาคม  2560  ณ  
มัสยิดตะโละปาว  หมู่ที่ 4   ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น     
ประจ าปี 2560    

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

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  27,500.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างท าป้ายผ้า ครั้งที่ 2  ประจ าเดือนมีนาคม  2560  ณ  มัสยิดตะ
โละปาว  หมู่ที่ 4    ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น  ประจ าปี 25 60    
ขนาดกว้าง  90  ซม. ยาว 5.00  ม.  จ านวน 1  ป้าย 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.-บาท 

  

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.-บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...กุมภาพันธ์  2560............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

12 จัดจ้างวิทยากร  จ านวน    2    คน ครั้งที่  2  ประจ าเดือนมีนาคม  
2560  ณ  มัสยิดตะโละปาว  หมู่ที่ 4   ตามโครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น     
ประจ าปี 2560 

2,000.- ตกลงราคา นายมะหาซัน  ดอเลาะ 
ราคา  1,000.- บาท 
นายอาหามะ  เดจ ิ
ราคา  1,000.- บาท  

นายมะหาซัน  ดอเลาะ 
ราคา  1,000.- บาท 
นายอาหามะ  เดจ ิ
ราคา  1,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ  จ านวน 3 คัน เป็นเวลา 1 วัน 
ตามโครงการทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้นอกสถานที่ประจ าปี  2560 
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์   2560  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
บ้านพรุและสวนสัตว์ไดโนเสาร์  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

21,000.- ตกลงราคา นายอนันต์   อายีอาล ี

ราคา  21,000.-บาท 
นายอนันต์   อายีอาลี 
ราคา  21,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดจ้างท าป้ายผ้า ตามโครงการทัศนศึกษา แห่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ประจ าปี  2560  ขนาดกว้าง  90  ซม. ยาว 5.00  ม.  จ านวน 1  ป้าย 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.- บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

15 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนตT์oyota ทะเบียน กจ 
3682 ยะลา พร้อมค่าแรง จ านวน 1 คัน   

3,950.44 ตกลงราคา บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  3,950.44  บาท 

บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  3,950.44  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ  2  ช้ัน  จ านวน  1  คัน   เป็นเวลา  4  
วัน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง เทิดทูน
สถาบันกษัตริย์  ประจ าปี 2560 

60,000.- ตกลงราคา หจก.วรรณิสา นานัน 

ราคา  60,000.-บาท 

  

หจก.วรรณิสา นานัน 

ราคา  60,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...กุมภาพันธ์  2560............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

17 จัดซื้อของที่ระลึกตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง 
เทิดทูนสถาบันกษัตริย์  ประจ าปี 2560  องค์การบริหารส่วนต าบล
กายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  จ านวน 1 ชุด 

1,300.- ตกลงราคา ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  1,300.- บาท 

  

ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  1,300.- บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

18 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม  ,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม  จ านวน  45   คน   ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ชุมชนเข้มแข็ง เทิดทูนสถาบันกษัตริย์  ประจ าปี 2560 

3,375.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 

ราคา  3,375.-บาท 
นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 

ราคา  3,375.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

19 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง  1.22  เมตร   ยาว  
2.44 เมตร ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง เทิดทูน
สถาบันกษัตริย์      ประจ าปี    2560      องค์การบริหารส่วนต าบล
กายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา    จ านวน 2   ป้าย 

2,000.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  2,000.- บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  2,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

20 จัดจ้างวิทยากร   จ านวน  1   คน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ชุมชนเข้มแข็ง เทิดทูนสถาบันกษัตริย์  ประจ าปี 2560 

1,000.- ตกลงราคา นางแสงระวี     แปเราะ 
ราคา  1,000.-  บาท 

นางแสงระวี     แปเราะ 
ราคา  1,000.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


