
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 
ในรอบเดือน.....สิงหาคม  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

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

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น  
ราคา  930.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
สิงหาคม  2559 

20,000.- 
 

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  12,833.95 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  12,833.95   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

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

1,500.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  243.50   บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  243.50     บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ Toyota  ทะเบียน บจ.
8461  พร้อมค่าแรง   จ านวน  1  คัน 

14,338.- ตกลงราคา บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  14,338.- บาท  

บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  14,338.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย  จ านวน   5   รายการ 15,010.- ตกลงราคา ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  15,010.- บาท 

ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  15,010.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดซื้ออาหารเสริม     (นม)   ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 
200 ซีซี   จ านวน   100    วันๆละ 103 กล่อง  (ชนิดกล่อง) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

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

ภาคใต ้
 ราคา  80,546 บาท 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย(อ.ส.ค) 

ภาคใต ้
 ราคา  80,546 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 2559 
ในรอบเดือน...สิงหาคม  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่าง 
พร้อมเครื่องดื่ม   ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  2559 

15,000.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  15,000.-บาท 

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  15,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างท าป้ายผา้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  12  สิงหา วันแม่แห่งชาติ   ประจ าปี  2559 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  500.- บาท 
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  500.- บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์   ทะเบียนเลขที่ กธม.326  ยะลา  
พร้อมค่าแรง   จ านวน  1  คัน 

5,100.- ตกลงราคา นายวสันต์  สาและ 
ราคา  5,100.-บาท 

นายวสันต์  สาและ 
ราคา  5,100.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างรถรับส่ง ประชาชนจ านวน  4  คัน   ตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  12  สิงหา  มหาราชินี    ประจ าปี พ.ศ.2559 

3,200.- ตกลงราคา นายอาซัน  สูเล๊าะ  
 ราคา  3,200.-บาท 

นายอาซัน  สูเล๊าะ  
 ราคา  3,200.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 โครงการซ่อมแซม/ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5  ณ 
บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนบาลาสมิแล)    ต าบลกายูบอเกาะ    อ าเภอ
รามัน  จังหวัดยะลา   

200,000.-   ตกลงราคา หจก.สกุลกฤติ 

ราคา  198,000.- บาท  

หจก.สกุลกฤติ 

ราคา  198,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน  ณ   หมู
ที่ 3  บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล)  ต าบลกายูบอเกาะ 
อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

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

หจก. อามีรุสดีน ดิปเวล  
ราคา  300,000.-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 2559 
ในรอบเดือน...สิงหาคม  2559.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

13 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน  ณ   หมู
ที่ 4  บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล)  ต าบลกายูบอเกาะ 
อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

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

หจก. อามีรุสดีน ดิปเวล  
ราคา  300,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

14 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ เพื่อเป็น
สวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวประจ าต าบลกายูบอเกาะ  หมู่ที่  
3   ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

2,000,000.- พิเศษ หจก.กาดือแป วัสด ุ

ราคา  2,000,000.-บาท 
 

หจก.กาดือแป วัสด ุ

ราคา  2,000,000.-บาท 
 

เสนอราคาเหมาะสม 

15 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลข  441 57 004  จ านวน 1 
เครื่อง พร้อมค่าแรง 

2,310.- ตกลงราคา นายวสันต์  สาและ 
ราคา  2,310.-บาท 

นายวสันต์  สาและ 
ราคา  2,310.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ  
โครงการบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ    จ านวน   22  รายการ 

100,000.-   ตกลงราคา ร้านตัสสรี  วัสดุ 
ราคา  100,000.-  บาท 

 

ร้านตัสสรี  วัสดุ 
ราคา  100,000.-  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  


