
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน.....กรกฎาคม  2562............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562 1,240.- เฉพะเจาะจง นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,240.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,240.- บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562 

20,000.- 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรามัน
ปิโตรเลียม 

ราคา  12,653.35 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  12,653.35 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 

ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562 
1,500.- เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน

ปิโตรเลียม  
ราคา  -  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  -  บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ (ส านักปลัด) ๑๐,๗๖๐.- เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  ๑๐,๗๖๐.-  บาท  

บริษทั ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  ๑๐,๗๖๐.-  บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

5 
 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ (กองช่าง) ๙,๐๖๐.- เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  ๙,๐๖๐.-  บาท  

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  ๙,๐๖๐.-  บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ (กองคลัง) ๑๐,๗๖๐.- เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  ๑๐,๗๖๐.-  บาท  

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  ๑๐,๗๖๐.-  บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

7 จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ ชุด เป็นเวลา ๒ 
วัน ตามโครงการครอบครัวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้อนุมัติจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562 

5,000.-   เฉพะเจาะจง นายนัซรี  วาโดราคา  
๕,๐๐๐.-บาท 

นายนัซรี  วาโดราคา  
๕,๐๐๐บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
(ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................         (ลงชือ่)................................................        (ลงชื่อ)..............................................  
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                            (นางซอยบัส  สุภารี)                      (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                           (นายอาสมี  เซะบากอ) 
       นักวชิาการพัสดุ                                   ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...กรกฎาคม  2562.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 จ้างเช่าเต็นท์โดมพร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ หลัง เป็นเวลา ๒ 
วัน ตามโครงการครอบครัวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่ งได้อนุมัติจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562 

๑๐,๐๐๐.- เฉพะเจาะจง นายอุสมาน ยะมะลี 
ราคา  ๑๐,๐๐๐.-บาท      

นายอุสมาน ยะมะลี 
ราคา  ๑๐,๐๐๐.-บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๘ รายการ 

๒๐,๐๐๐.- เฉพะเจาะจง ร้านตัสสรี วสัด ุ
ราคา  ๒๐,๐๐๐.-บาท      

ร้านตัสสรี วสัดุ  
ราคา  ๒๐,๐๐๐.-บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

10 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา
ฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕ 
รายการ 

๑๑,๓๓๐.- เฉพะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
ราคา  ๑๑,๓๓๐.-บาท   

    

ร้านเอ็ม เอส สปอร์  
ราคา  ๑๑,๓๓๐.-บาท   

    

เสนอราคา
เหมาะสม 

11 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าเสื้อมัดย้อม ตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีและ ประชาชนในพ้ืนที่ 
ศิลปะเสื้อมัดย้อมสร้างรายได้ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๘,๙๗๐.- เฉพะเจาะจง ร้านตัสสรี วัสด ุ
ราคา  ๘,๙๗๐.-บาท      

ร้านตัสสรี วัสด ุ
ราคา  ๘,๙๗๐.-บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

12 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จ านวน ๗ รายการ ๙๙,๙๘๐.- เฉพะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์ 
ราคา  ๙๙,๙๘๐.-บาท  

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ราคา  
๙๙,๙๘๐.-บาท  

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
((ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................         (ลงชื่อ)................................................        (ลงชื่อ)..............................................  
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                            (นางซอยบัส  สุภารี)                      (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                           (นายอาสมี  เซะบากอ) 
       นักวชิาการพัสดุ                                   ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 


