
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 
ในรอบเดือน.....กันยายน  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

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

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  900.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
กันยายน  2559 

20,000.- 
 

ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  9,936.40  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา   9,936.40   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

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

1,500.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  128  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  128   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 โครงการรื้อถอนคูส่งน้ าเดิมและก่อสร้างคูส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
(สนามกีฬาอเนกประสงค์ตอบือแก - ฮูหยงบาโร๊ะ)    ณ         บ้าน
บาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ชุมชนตอบือแก  ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

520,000.- วิธีพิเศษ หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  518,000.-บาท  

หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  518,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ  2  ช้ัน  จ านวน 1 คัน    เป็นเวลา  3 วัน    
โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านระบบสุขภาพต าบลและพัฒนา
คุณภาพชีวิต   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   

42,000.- ตกลงราคา นายอดุลย์  คาน 
ราคา  42,000.-บาท 

นายอดุลย์  คาน 
ราคา  42,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านระบบสุขภาพ
ต าบลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
จ านวน 3 ช้ิน  

3,300.- ตกลงราคา ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  3,300.-บาท 

ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  3,300.-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...กันยายน  2559.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จัดจ้างประกอบ อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม  จ านวน  45   คน   ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านระบบสุขภาพต าบลและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

1,125.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  1,125.-บาท 

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  1,125.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง  1.22  เมตร   ยาว  
2.44 เมตรโครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านระบบสุขภาพต าบลและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 จ านวน 1  ป้าย 

1,000.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  1,000.-บาท 
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  1,000.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างวิทยากร   จ านวน  1   คน โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้าน
ระบบสุขภาพต าบลและพัฒนาคุณภาพชีวิต   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

1,000.-   ตกลงราคา นายยะห์ยา  บานีอัลมาฮ์มูดี   
ราคา  1,000.-  บาท 

นายยะห์ยา  บานีอัลมาฮ์มูดี   
ราคา  1,000.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดืม่ จ านวน 275 คน ครั้งที่ 4 ประจ าเดือนกันยายน   2559  หมู่
ที่ 5   ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสาน
สัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น     ประจ าปี 2559   

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

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  27,500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างท าป้ายผ้า ครั้งที่ 4 ประจ าเดือนกันยายน   2559  ครั้งที่ 4 
ประจ าเดือนกันยายน   2559 หมู่ที่ 5   ตามโครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น  
ประจ าปี 2559 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  500.-บาท 
ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.-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...กันยายน  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

12 จัดจ้างวิทยากร        จ านวน    2     คน ครั้งที่ 4 ประจ าเดือนกันยายน   
2559  ณ  หมู่ที่ 5      ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น     ประจ าปี 2559     

2,000.-   ตกลงราคา นายมะซอและ  เจะนะ 
ราคา  1,000.-  บาท    
  นายหาซัน  หะเล๊าะ 
ราคา  1,000.-  บาท      

นายมะซอและ  เจะนะ 
ราคา  1,000.-  บาท    
  นายหาซัน  หะเล๊าะ 
ราคา  1,000.-  บาท         

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม โครงการ
จัดซื้อวัสดุและจ้างเหมาแรงงาน   เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กายูบอเกาะ  บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่   5   จ านวน  
4 รายการ  

20,000.- ตกลงราคา ร้านเหนือ&นิวดอกค าใต้พะเยา
การค้าและก่อสร้าง 
ราคา 20,000.-  บาท      

ร้านเหนือ&นิวดอกค าใต้พะเยา
การค้าและก่อสร้าง 
ราคา 20,000.-  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตาม
โครงการจัดซื้อวัสดุและจ้างเหมาแรงงานเพื่อซ่อมแซมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กายูบอเกาะบ้านบาลาสมิแล หมู่ที่   5 

20,000.- ตกลงราคา นายมูซอ    มะลูโมะ 
ราคา  20,000.-บาท 

นายมูซอ    มะลูโมะ 
ราคา  20,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  จ านวน 6  รายการ(ส านักปลัด) 4,003.-   ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  4,003.-บาท        

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  4,003.-บาท        

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  จ านวน 5 รายการ(กองคลัง) 7,065.- ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  7,065.-บาท        

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  7,065.-บาท     

เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ(กองช่าง) 9,490.- ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  9,490.-บาท        

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  9,490.-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...กันยายน  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

18 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห้อ KONICA MINOLTA  รุ่น BH 
350 หมายเลข 417 52 0002 จ านวน 1 เครื่อง    

18,500.- ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  18,500.- บาท  

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  18,500.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน 3  รายการ(ส านักปลัด) 9,870..-   ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  9,870..-  บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  9,870..-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน   2รายการ(กองคลัง)   5,610.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  5,610.-  บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  5,610.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 3  รายการ(กองช่าง) 7,100.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  7,100.-บาท        

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  7,100.-บาท     

เสนอราคาเหมาะสม 

22 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 5  รายการ 20,050.- ตกลงราคา ร้านจารึกการไฟฟ้า 
ราคา  20,050.-บาท 

ร้านจารึกการไฟฟ้า 
ราคา  20,050.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

23 
 

จัดจ้างซ่อม เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420 55 0010  พร้อมท า
ระบบน้ ายาใหม่  รวมค่าแรง   จ านวน  1    เครื่อง 

3,540.- ตกลงราคา ร้านจารึกการไฟฟ้า 
ราคา  3,540.-    บาท 

ร้านจารึกการไฟฟ้า 
ราคา  3,540.-    บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

24 โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล (สนามกีฬาประจ าต าบลหมู่ที่ 4) 
บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4  ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน   จังหวัดยะลา 

850,000.- พิเศษ หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา 850,000.-บาท 

หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา 850,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                   (ลงช่ือ)................................................                       (ลงช่ือ)..............................................  
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                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 
ในรอบเดือน...กันยายน  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

24 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ภายในชุมชนพอแม็ง  หมู่ที่ 4 
บ้านพอแม็ง  ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

315,000.- ตกลงราคา หจก.กาดือแปวัสดุ  

ราคา  315,000.-บาท  
         หจก.กาดือแปวัสดุ  

ราคา  315,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

25 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า  คสล. รูปตัวยู  (บริเวณหลังโรงเรียน
บ้านบือยอง) ชุมชนบือยอง  หมูที่ 3 ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา 

270,000.- ตกลงราคา หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  270,000.-บาท 

หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  270,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

26 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า   คสล. รูปตัวยู  บริเวณเชื่อมต่อถนน
สายน้ าตกบือยอง  หมู่ที่  3 บ้านบือยอง  ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอ
รามัน  จังหวัดยะลา 

165,000.- ตกลงราคา หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  165,000.-    บาท 

หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  165,000.-    บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

27 โครงการก่อสร้างฝาปิดท่อระบายน้ า  คสล.ข้างถนนสายชุมชนพง
กูแม  หมู่ที่  2  บ้านตอแล  ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา 

120,000.- ตกลงราคา หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  120,000.-บาท        

หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  120,000.-บาท           

เสนอราคาเหมาะสม 

28 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ า คสล. พร้อมถังเก็บน้ า , ระบบกรอง
น้ า และขุดเจาะบ่อบาดาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกายูบอเกาะ  
อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา    

350,000.- ตกลงราคา หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  350,000.-บาท        

หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  350,000.-บาท        

เสนอราคาเหมาะสม 

29 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดท าเครื่องกายภาพ  ตามโครงการอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เครือข่ายสุขภาพและสร้างนวัตกรรม
ส าหรับผู้ป่วยติดเตียง ต าบลกายูบอเกาะ ปีงบประมาณ 2559   
จ านวน   12   รายการ    

24,755.- ตกลงราคา ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  24,755.-บาท        

ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  24,755.-บาท        

เสนอราคาเหมาะสม 
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                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 
ในรอบเดือน...กันยายน  2559............... 

                                                                                                                   หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

30 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม  จ านวน 30 คน   ตามโครงการอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการแก่เครือข่ายสุขภาพและสร้างนวัตกรรมส าหรับผู้ป่วยติด
เตียง ต าบลกายูบอเกาะ ปีงบประมาณ 2559 

6,000.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  6,000.-บาท  

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  6,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

31 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง  1.22  เมตร   ยาว  
2.44   เมตร ตามโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เครือข่าย
สุขภาพและสร้างนวัตกรรมส าหรับผู้ป่วยติดเตียง ต าบลกายูบอเกาะ 
ปีงบประมาณ 2559     จ านวน 1  ป้าย 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  500.-บาท 
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  500.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

32 จัดจ้างวิทยากร     จ านวน   2   คน  ตามโครงการอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติการแก่เครือข่ายสุขภาพและสร้างนวัตกรรมส าหรับผู้ป่วย
ติดเตียง ต าบลกายูบอเกาะ ปีงบประมาณ 2559 

4,000.- ตกลงราคา นายยะห์ยา  บานีอัลมาฮ์มูดี
ราคา  2,000.-    บาท 
นายสาลีกี  กาโบ๊ะ 

ราคา  2,000.-    บาท 

นายยะห์ยา  บานีอัลมาฮ์มูดี
ราคา  2,000.-    บาท 
นายสาลีกี  กาโบ๊ะ 

ราคา  2,000.-    บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

33 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย  จ านวน   5   รายการ    5,508.- ตกลงราคา ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  5,508.-บาท        

ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  5,508.-บาท        

เสนอราคาเหมาะสม 
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