
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...มีนาคม 2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมีนาคม 2560 1,440.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มีนาคม  2560 

20,000.- 
 

ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  16,469.80   บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  16,469.80  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

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

1,500.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  138  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  138  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  จ านวน 2  รายการ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 

2,255.- ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา   2,255.-  บาท      

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา   2,255.-  บาท                  

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค ์ บต 7170 ยะลา  เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มีนาคม  2560 

10,000.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน 
ราคา 2,910.40 บาท      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน 
ราคา 2,910.40 บาท     

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน   พร้อมเครื่องดื่ม  ,  อาหารว่าง  
พร้อมเครื่องดื่ม  โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจ าปี 
2560 

83,600.-   ตกลงราคา นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 
ราคา 83,600.-บาท 

  

นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 
ราคา 83,600.-บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

7 จัดจ้างท าป้ายผ้า  ขนาดกว้าง  90   ซม.   ยาว 5.00 ม.  ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจ าปี 2560 จ านวน 1 ป้าย 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 500.-บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 500.-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...มีนาคม  2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 จัดจ้างผู้ดูแลสนาม     ตามโครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ 
ประจ าปี 2560  จ านวน   1  คน 

700.- ตกลงราคา นายมะซอและ เจะนะ 
ราคา 700.-บาท 

นายมะซอและ เจะนะ 
ราคา 700.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9  จัดซ้ือชุดนักกีฬา(ประกอบด้วย เสื้อ  กางเกง    ถุงเท้า)  ตาม
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน  ประจ าปี 2560  จ านวน  44  ชุด 

12,320.- ตกลงราคา ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  12,320.- บาท 

 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  12,320.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัด จ้าง ซ่อมแซม กระบะบรรทุกขยะของ รถ เก็บขนขยะ   อีซูซุ 
ทะเบียน  80-6255 ยะลา  พร้อมค่าแรง จ านวน 1  คัน 

5,000.- ตกลงราคา นายวสันต์  สาและ 
ราคา  5,000.- บาท 

นายวสันต์  สาและ 
ราคา  5,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างประกอบ อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม และ อาหารว่าง  
พร้อมเครื่องดื่ม  ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจ าปีงบประมาณ  2560 

7,500.- ตกลงราคา นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 
ราคา  7,500.-บาท 

นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 
ราคา  7,500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดซื้อเสื้อยืดแขนยาวสีด า พร้อมสกรีน,หมวก อปพร. ตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร
จัดตั้งประจ าปีงบประมาณ  2560   

4,000.- ตกลงราคา ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  4,000.- บาท 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  4,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจ าปี
งบประมาณ  2560   

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

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  1,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................                  (ลงชื่อ).........................................                           (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
         (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                      (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                          (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
              นกัวิชาการพัสดุ                               จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...มีนาคม  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

14 จัดซื้อเครื่องมือ – อุปกรณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ ตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร
จัดตั้งประจ าปีงบประมาณ  2560   

10,000.- ตกลงราคา ร้าน ส ดับเพลิงเคม ี
ราคา  10,000.- บาท 

ร้าน ส ดับเพลิงเคม ี
ราคา  10,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

15 จัดจ้างวิทยากร   จ านวน  5   คน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้งประจ าปีงบประมาณ  
2560 

19,800.-   ตกลงราคา นายสุรยุทธ   เอี่ยมสะอาด  
ราคา  1,200.-บาท 

นายสมเจตน์  สังข์ศิร ิ
ราคา  4,800.-บาท 

นายขัตติยะ นวลแก้ว 
ราคา  10,200.-บาท 
นางสาวจินดา แซ่นะ 
ราคา  1,200.-บาท 

ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง 
ราคา  2,400.-บาท 

นายสุรยุทธ   เอี่ยมสะอาด  
ราคา  1,200.-บาท 

นายสมเจตน์  สังข์ศิร ิ
ราคา  4,800.-บาท 

นายขัตติยะ นวลแก้ว 
ราคา  10,200.-บาท 
นางสาวจินดา แซ่นะ 
ราคา  1,200.-บาท 

ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง 
ราคา  2,400.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 13 รายการ 20,356.- ตกลงราคา บ.ยะลาหยู่ง่วนล้ง จ ากัด 

ราคา  20,356.- บาท  
บ.ยะลาหยู่ง่วนล้ง จ ากัด 

ราคา  20,356.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดจ้างแต่งขบวนรถ  จ านวน 1  คัน  ตามโครงการเบิกฟ้ารามัน สืบ
สานวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประจ าปี   2560 

17,000.- ตกลงราคา นายอิบรอฮิม    มะ 

   ราคา  17,000.- บาท  
นายอิบรอฮิม    มะ 

   ราคา  17,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................                         (ลงชื่อ).........................................           (ลงชื่อ)................................................                        (ลงชื่อ)..............................................  
           (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                      (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                           (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                                         (นายอาสมี  เซะบากอ) 
                นกัวิชาการพัสดุ                                 จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                           ผู้อ านวยการกองคลัง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...มีนาคม  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

18 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม  จ านวน 200  คน  ตามโครงการเบิกฟ้ารามัน สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ประจ าปี   2560 

17,000.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  17,000.-บาท 

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  17,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

19 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   

(หมู่ที่ 3 )   จ านวน  1   คน   เป็นเวลา    2   เดือน (  เริ่ม 1  เมษายน  
2560   –  31  พฤษภาคม   2560) 

14,200.- ตกลงราคา นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา  14,200.-บาท 

นายมูฮัมหมัด  บอเห็ง 
ราคา  14,200.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

20 จัดจ้างเหมาท างานบริการคนงานทั่วไป หน้าที่  ภารโรง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลกายูบอเกาะ   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   
(หมู่ที่ 3 )   จ านวน  1   คน   เป็นเวลา    2   เดือน (  เริ่ม 1  เมษายน  
2560   –  31  พฤษภาคม   2560) 

14,200.- ตกลงราคา นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  14,200.-บาท 

นายอับดุลฮาลีม  เปาะมะ 
ราคา  14,200.-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  


