
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน...มิถุนายน 2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 1,200.- เฉพะเจาะจง นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,200.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,200.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มิถุนายน  2561 

20,000.- 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,882.70  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,882.70 บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มิถุนายน  2561 

1,500.- เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  149.10  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  149.10    บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดจ้างท าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ มูลฝอย( 50+50+50) ( 3ใบ/ชุด) 
จ านวน 100  เล่ม 

6,000.- เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาการพิมพ(์1992) 
ราคา 6,000.-บาท 

หจก.ยะลาการพิมพ(์1992) 
ราคา 6,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 จัดจ้างท าตรายางของ อบต.กายูบอเกาะ จ านวน  4  รายการ 1,,320.- เฉพะเจาะจง ร้าน พี.เอส. การพิมพ์  
ราคา 1,,320.- บาท  

ร้าน พี.เอส. การพิมพ์  
ราคา 1,,320.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 
 

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ 27,946.- เฉพะเจาะจง บ.ยะลาหยู่ง่วนล้ง จ ากัด  
ราคา  27,946.-บาท 

บ.ยะลาหยู่ง่วนล้ง จ ากัด  
ราคา  27,946.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ(ส านักปลัด) 14,981.- เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา  14,981.-บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา  14,981.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ (กองคลัง) 12,630.- เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา  12,630.-บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา  12,630.-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 2561 
ในรอบเดือน...มิถุนายน  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  10 รายการ (กองช่าง) 11,625.- เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา  11,625.-บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา  11,625.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์   ตามโครงการท้องถิ่นอาสา 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า   จ านวน 1 ป้าย 

1,000.- เฉพะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต  
ราคา  1,000.-บาท 

ร้านเขียวอาร์ต  
ราคา  1,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11  จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล  ต าบลกายูบอเกาะ    เป็นเวลา 3  เดือน  
ในอัตราเดือนๆละ 7,100.-บาท   

21,300.- เฉพะเจาะจง นายซับรี  นิยอ 
ราคา  21,300.- บาท 

 

นายซับรี  นิยอ 
ราคา  21,300.- บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดซ้ือลูกฟุตบอล,ถ้วยรางวัลและเสื้อแขนส้ันกีฬาฟุตบอล ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.กายูบอเกาะคัพ ต้าน
ยาเสพติด ประจ าปี 2561 

34,720.- เฉพะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
ราคา  34,720.-บาท 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
ราคา  34,720.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างคณะกรรมการฟุตบอล จ านวน 4 คน ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม“อบต.กายูบอเกาะคัพ ต้านยาเสพติด ” 
ประจ าปี 2561 

13,600.- เฉพะเจาะจง นายสุไฮมี ซีดีดี  
ราคา  3,000.-บาท 
นายฮาเซ็ม มาโซ  
ราคา  3,000.-บาท 

นายยาลาลุดดีน ดอเลาะ  
ราคา  3,800.-บาท 

นายลุมัน หะยีดอเล๊าะ  
ราคา  3,800.-บาท 

บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  2,980.49  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 2561 
ในรอบเดือน...มิถุนายน  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลหญ้าเทียม“อบต.กายูบอเกาะคัพ ต้านยาเสพติด” ประจ าปี 
2561 

1,000.- เฉพะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  1,000.-บาท      

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  1,000.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างตกแต่งขบวนรถและริ้วขบวนในงาน ตามโครงการเบิกฟ้ารา
มัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๑ 

9,000.- เฉพะเจาะจง นางสาวอัสมาอ์  แซมะ 
ราคา  9,000.-  บาท      

นางสาวอัสมาอ์  แซมะ 
ราคา  9,000.-  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  


