
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน.....กันยายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน  2560 900.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  900.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  900.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
กันยายน  2560 

20,000.- 
 

ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  12,209.30  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา   12,209.30   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

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

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดจ้างกรรมการกีฬาฟุตซอล   ตา มโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
“อบต.กายูบอเกาะคัพ”  ประจ าป ี 2560 

8,000.- เฉพาะเจาะจง นายลุมัน หะยีดอเล๊าะ 

ราคา 1,600.-บาท 
นายเกษม เจ๊ะหลง 

ราคา  1,600.-บาท 
นายมะยุ  ยีสาแม 

ราคา  1,600.-บาท 
นายอานายี  เซะบากอ 

ราคา  1,600.-บาท 
นายอามีน สาแม 

ราคา 1,600.-บาท 

นายลุมัน หะยีดอเล๊าะ 

ราคา 1,600.-บาท 
นายเกษม เจ๊ะหลง 

ราคา  1,600.-บาท 
นายมะยุ  ยีสาแม 

ราคา  1,600.-บาท 
นายอานายี  เซะบากอ 

ราคา  1,600.-บาท 
นายอามีน สาแม 

ราคา 1,600.-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) 

5 จัดจ้างเจ้าหน้าที่เตรียมสนามตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
“อบต.กายูบอเกาะคัพ” ประจ าปี 2560  (รวมพลังส่งเสริมสุขภาพดี  
ชีวีมีสุข)จ านวน  2   คน    

2,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุไฮมี  ซีดีดี 
ราคา  1,000.-บาท 

นายมะกอเต๊ะ  กะดะแซ 

ราคา  1,000.-บาท 

นายสุไฮมี  ซีดีดี 
ราคา  1,000.-บาท 

นายมะกอเต๊ะ  กะดะแซ 

ราคา  1,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง   1.22  เมตร    ยาว  
2.44 เมตร ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล“อบต.กายูบอเกาะคัพ” 
ประจ าปี 2560 

1,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  1,000.-บาท 
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  1,000.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

7 จัดซื้อลูกฟุตซอล , ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
“อบต.กายูบอเกาะคัพ”  ประจ าปี  2560 

5,700.-   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  5,700.-  บาท 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  5,700.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง   1.22  เมตร    ยาว  
2.44    เมตร    ตามโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ ต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2560 

1,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  1,000.-บาท 
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  1,000.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดซื้อ ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ ต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2560 

2,100.- เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  2,100.-บาท 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  2,100.-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 2560 
ในรอบเดือน...กันยายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

10 จัดจ้าง กรรมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ตามโครงการแข่งขัน
เซปักตะกร้อ ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2560 

9,600.- เฉพาะเจาะจง นายฮาซัน  บิเดาะ                                
นายดอรอซะ  สะมะแอ 
นายสุกรี   โซ๊ะปาเน๊าะ 
นายทวีศักดิ์  การีมอลอ                       
นายสุทธิศักดิ์  กะดะแซ 

นายรุสลี  เล๊ะนุ๊ 
ราคา  9,600.-บาท 

นายฮาซัน  บิเดาะ                                
นายดอรอซะ  สะมะแอ 
นายสุกรี   โซ๊ะปาเน๊าะ 
นายทวีศักดิ์  การีมอลอ                       
นายสุทธิศักดิ์  กะดะแซ 

นายรุสลี  เล๊ะนุ ๊
ราคา  9,600.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างเจ้าหน้าที่เตรียมสนามตามโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ ต้าน
ยาเสพติด ประจ าปี 2560 

2,000.- เฉพาะเจาะจง นายอับดุลอาฮามะ  ดารานีแล 
นายอันวา  แมรี 

ราคา 2,000.-  บาท      

นายอับดุลอาฮามะ  ดารานีแล 
นายอันวา  แมรี 

ราคา 2,000.-  บาท         

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง   1.22  เมตร    ยาว  
2.44    เมตร    ตามโครงการ “พยุงธรรม ค้ าไทย ถวายราชินี ” 
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

1,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  1,000.-บาท 
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  1,000.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม    จ านวน 290   คน     ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้กับ 
อสม. ในต าบล   องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา 

29,000.-   เฉพาะเจาะจง นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 

ราคา  29,000.-บาท        
นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 

ราคา  29,000.-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 2560 
ในรอบเดือน...กันยายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

14 จัดจ้างวิทยากร   จ านวน  4   คน ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้กับ 
อสม. ในต าบล   องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา 

12,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวซากีนะ ดอละ 
ราคา  3,000.- บาท  
นายวีรนันท์ ปูโรง 
ราคา  3,000.- บาท 

นางสาวอานีซะ แยกาจิ 
ราคา  3,000.- บาท 

นางสาวการีหม๊ะ ดือราแม 
ราคา  3,000.- บาท 

นางสาวซากีนะ ดอละ 
ราคา  3,000.- บาท  
นายวีรนันท์ ปูโรง 
ราคา  3,000.- บาท 

นางสาวอานีซะ แยกาจิ 
ราคา  3,000.- บาท 

นางสาวการีหม๊ะ ดือราแม 
ราคา  3,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

15 จัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายพงกูแม –  ตอบือแก ณ บ้าน
ตอแล (ชุมชนพงกูแม) หมู่ที่ 2 ต าบลกายูบอเกาะ 

80,320.-   เฉพาะเจาะจง หจก.กาดือแป วัสด ุ
ราคา  80,320.-  บาท 

หจก.กาดือแป วัสด ุ
ราคา  80,320.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบคโฮ)ซ่อมแซมคันตลิ่ง
คลองส่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาการท านา หมู่ที่ 5 ต าบลกายูบอเกาะ   

20,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.กาดือแป วัสด ุ
ราคา  20,000.-  บาท 

หจก.กาดือแป วัสด ุ
ราคา  20,000.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

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

5,613.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  5,613.22 บาท        

บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  5,613.22 บาท    

เสนอราคาเหมาะสม 

18 โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิดMPDE   จ านวน   
100  ใบ 

195,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัทโกเวอร์เมท จ ากัด 

ราคา  195,000.-บาท 
บริษัทโกเวอร์เมท จ ากัด 

ราคา  195,000.-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 2560 
ในรอบเดือน...กันยายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

19 จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม   จ านวน 8  รายการ 500,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. เอฟ.เอ.ที 2006 

ราคา  499,800.-บาท  
หจก. เอฟ.เอ.ที 2006 

ราคา  499,800.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

20 จัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบาย   คสล. รูปตัว U บ้านพงจือนือเร๊ะ 
(ชุมชนตะโล๊ะดือเล)  หมู่ที่ 3  ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน    
จังหวัดยะลา 

65,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  65,000.-บาท 

หจก.กาดือแปวัสดุ  
ราคา  65,000.-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                                                                                                                     
                                                                                                         


