
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน.....สิงหาคม  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนสิงหาคม  2561 930.- เฉพะเจาะจง นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,240- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น  
ราคา  1,240.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
สิงหาคม  2561 

20,000.- 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  13,888.20  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  13,888.20    บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

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

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  -     บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 ซ้ือส่ือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 
จ านวน 3 รายการ 

10,000.- เฉพะเจาะจง ร้านสกลเซ็นเตอร ์

ราคา  10,000.- บาท  

ร้านสกลเซ็นเตอร ์

ราคา  10,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

ซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ตราโรงเรียน   นม ย.ูเอช.ที. รสจืด ขนาด 
200 ซีซี จ านวน 100 วันๆละ 107 กล่อง (ชนิดกล่อง) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลาสมีแล อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

83,674.- เฉพะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ราคา  83,674.- บาท 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ราคา  83,674.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ตามโครงการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.กายูบอเกาะ  ประจ าปี  2561 

16,000.- เฉพะเจาะจง ร้านวิณณ์ เทคโนโลยี  
ราคา  16,000.-บาท 

ร้านวิณณ์ เทคโนโลยี  
ราคา  16,000.-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 2561 
ในรอบเดือน...สิงหาคม  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ และผ้าเบรคหน้าToyota ทะเบียน กจ 
3682   ยะลา พร้อมค่าแรง จ านวน 1 คัน 

21,000.- เฉพะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
ราคา  21,000บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
ราคา  21,000บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างเปลี่ยนสาย VGA ส าหรับเชื่อมต่อเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อม
ค่าแรง จ านวน 1 เครื่อง 

2,100.- เฉพะเจาะจง ร้านวิณณ์ เทคโนโลยี  
 ราคา  2,100.- บาท 

ร้านวิณณ์ เทคโนโลยี  
 ราคา  2,100.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ Toyota  ทะเบียน กจ 
3682 ยะลา  พร้อมค่าแรง   จ านวน  1  คัน 

2,747.23   เฉพะเจาะจง บริษัทพิธานพาณิชย์จ ากัด 
สาขายะลา 

 ราคา  2,747.23   บาท 

บริษัทพิธานพาณิชย์จ ากัด 
สาขายะลา 

 ราคา  2,747.23   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 ซ้ือเสื้อและชุดนักกีฬา ตามโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
อปท.คัพ ประจ าปี 2561 

34,320.- เฉพะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
 ราคา  34,320.-บาท 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
 ราคา  34,320.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 ซ้ือของที่ระลึก ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้น าศาสนาและ
ผู้น าท้องถิ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ประจ าปี 
2561 จ านวน 5 ช้ิน 

6,500.-   เฉพะเจาะจง บ้านกรอบรูป 
ราคา  6,500.-  บาท 

บ้านกรอบรูป 
ราคา  6,500.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมและศึกษาดู
งานผู้น าศาสนาและผู้น าท้องถิ่น ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
กายูบอเกาะ ประจ าปี 2561 

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

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  1,000.-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 2561 
ในรอบเดือน...สิงหาคม  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

13 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน จ านวน 2 คัน เป็นเวลา 5 วัน ตาม
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้น าศาสนาและผู้น าท้องถิ่นในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ประจ าปี 2561 

130,000.- เฉพะเจาะจง ร้านนิทัวร์   
ราคา  130,000.-บาท 

ร้านนิทัวร์   
ราคา  130,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  4  รายการ (ส านักปลัด) 17,290.- เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  
ราคา  17,290.-บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  
ราคา  17,290.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ (กองคลัง) 12,640.- เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  
ราคา  12,640.-บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  
ราคา  12,640.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ (กองช่าง) 17,360.-   เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  
ราคา  17,360.-  บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  
ราคา  17,360.-  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  


