
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน.....กรกฎาคม  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม  2560 930.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
กรกฎาคม  2560 

20,000.- 
 

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรามนั
ปิโตรเลียม 

ราคา  11,775.30 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,775.30  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

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

1,500.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  394.30  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  394.30   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

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

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 รายการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  

6,270.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  6,270.- บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  6,270.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดจ้างเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี(สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 
2561 ) เป็นเวลา 1 ปี และค่าต่ออายุโดเมนเนมรายป ี เป็นเวลา 1 ปี  
บริการปรับปรุงข้อมูลให้ฟรีเดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ 
A4 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน่วยงาน 

10,000.-   ตกลงราคา บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด 

ราคา  10,000.- บาท 
 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด 

ราคา  10,000.- 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 2560 
ในรอบเดือน...กรกฎาคม  2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จัดจ้างเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี(สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 
2560 ) เป็นเวลา 1 ปี และค่าต่ออายุโดเมนเนมรายป ี เป็นเวลา 1 ป ี

10,000.- ตกลงราคา บ.ซีเจ เวิลด์คอมมิวนิเคช่ันจ ากัด 

ราคา  10,000.-บาท      
บ.ซีเจเวิลด์คอมมิวนิเคช่ันจ ากัด 

ราคา  10,000.-บาท      
เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที ่ช่างประปา  และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย จ านวน 1  คน เป็นเวลา  2  เดือน เร่ิม 1 สิงหาคม  2560   
–  31  กันยายน   2560      

17,200.- ตกลงราคา นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา  17,200.-บาท      

นายอาซ้ือลัน  กะดะแซ 
ราคา  17,200.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  
120  คน   ตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างสวรรค์ในบ้าน  
อบต.กายูบอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

24,000.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  24,000.-บาท   

    

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  24,000.-บาท   

    

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง   1.22  เมตร    ยาว  
2.44    เมตร    ตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างสวรรค์ในบ้าน  
อบต.กายูบอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1,000.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  1,000.-บาท      
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา 1,000.-บาท      
เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างวิทยากร   จ านวน  5   คน ตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์
สร้างสวรรค์ในบ้าน  อบต.กายูบอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

14,400.- ตกลงราคา นส.พรพรรณ ว่องไววิศวกุล 
ราคา  2,400.-บาท  

 นส.ณัฐธิดา ขุนแผ้ว 
นางซารีพ๊ะ  กามาแซะ 
นางสาวอัสมาอ์  แซมะ 
นางสาวซาลายา  กูนิง 
ราคา  12,000.-บาท        

นส.พรพรรณ ว่องไววิศวกุล 
ราคา  2,400.-บาท  

 นส.ณัฐธิดา ขุนแผ้ว 
นางซารีพ๊ะ  กามาแซะ 
นางสาวอัสมาอ์  แซมะ 
นางสาวซาลายา  กูนิง 
ราคา  12,000.-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 2560 
ในรอบเดือน...กรกฎาคม  2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

12 จัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม สมุดบันทึกครอบครัว  และ
เอกสารประกอบการบรรยาย   ตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์
สร้างสวรรค์ในบ้าน  อบต.กายูบอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6,600.- ตกลงราคา ร้านกรีนเน็ต ก๊อปปี้เซอร์วิส
ราคา  6,600.-บาท      

ร้านกรีนเน็ต ก๊อปปี้เซอร์วิส
ราคา  6,600.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฐานกิจกรรม ตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์
สร้างสวรรค์ในบ้าน  อบต.กายูบอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
จ านวน 17 รายการ 

5,630.- ตกลงราคา นายรอพา  สูละ 
ราคา  5,630.-บาท      

นายรอพา  สูละ 
ราคา  5,630.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฐานกิจกรรม(สมุนไพร) ตามโครงการครอบครัว
สัมพันธ์สร้างสวรรค์ในบ้าน  อบต.กายูบอเกาะ ประจ าปี
งบประมาณ 2560  จ านวน 5 รายการ   

5,526.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาปลาทอง จ ากัด
ราคา  5,526.-บาท   

บริษัท ยะลาปลาทอง จ ากัด
ราคา  5,526.-บาท   

เสนอราคาเหมาะสม 

15 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งในส านักงาน       อบต.
กายูบอเกาะ  จ านวน  3 เครื่อง  พร้อมติดตั้ง 

111,000.- ตกลงราคา บริษัท บี เอส เอ็นจีเนีย จ ากัด  
ราคา  111,000.-บาท      

บริษัท บี เอส เอ็นจีเนีย จ ากัด  
ราคา  111,000.-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  
 

 
 
 

 


