
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...มิถุนายน 2560.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

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

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  900.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มิถุนายน  2560 

20,000.- 
 

ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  10,010  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  10,010  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มิถุนายน  2559  

1,500.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  265  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  265    บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดซื้อเมล็ดพันธ์ุดอกดาวเรือง และอุปกรณ์ในการเพาะปลูก จ านวน 5 
รายการ ตาม โครงการปลูกดอกดาวเรือง ร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

14,190.- ตกลงราคา ร้านรอฟียะห์ การ์เดนท ์

ราคา 14,190.-บาท 
ร้านรอฟียะห์ การ์เดนท ์

ราคา 14,190.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

5 จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์การวางท่อประปา โครงการติดตั้งวางท่อ
ประปาเพื่อใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค  บริเวณ
สวนสาธารณะต าบลกายูบอเกาะ (KAYUBOKO PARK)  บ้าน
พงจือนือเร๊ะ  หมู่ที่ 3  ต าบลกายูบอเกาะ  จ านวน   4   รายการ 

15,,000.- ตกลงราคา ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา 15,,000.- บาท  

ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา 15,,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง   1.22  เมตร    ยาว  
2.44    เมตร    ตามโครงการหมอครอบครัวสานสัมพันธ์แก่ผู้พิการ
และเด็กผู้ด้อยโอกาส พ้ืนที่ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา ประจ าปี 2560    

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

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  1,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...มิถุนายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จัดจ้างประกอบประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 290 คน   
ตามโครงการหมอครอบครัวสานสัมพันธ์แก่ผู้พิการและเด็ก
ผู้ด้อยโอกาส พ้ืนที่ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ประจ าปี 2560 

14,500.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  14,500.-  บาท      

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  14,500.-  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดซื้อเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน 140 ชุด ตามโครงการ
หมอครอบครัวสานสัมพันธ์แก่ผู้พิการและเด็กผู้ด้อยโอกาส พ้ืนที่
ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ประจ าปี 2560 

7,000.- ตกลงราคา ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  7,000.-    บาท 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  7,000.-    บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9  จัดจ้างวิทยากร   จ านวน  2   คน ตามโครงการหมอครอบครัวสาน
สัมพันธ์แก่ผู้พิการและเด็กผู้ด้อยโอกาส พ้ืนที่ต าบลกายูบอเกาะ 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ประจ าปี 2560 

2,000.- ตกลงราคา นางสาวอานีซะ  แยกาจิ 
ราคา  1,000.- บาท 

นายดอราแม  สะมะลี 
ราคา  1,000.- บาท 

นางสาวอานีซะ  แยกาจิ 
ราคา  1,000.- บาท 

นายดอราแม  สะมะลี 
ราคา  1,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

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

5,368.73.- ตกลงราคา บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  5,368.73.-    บาท 

บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  5,368.73.-    บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ Toyota  ทะเบียน บจ.
8461  พร้อมค่าแรง   จ านวน  1  คัน 

2,980.49.- ตกลงราคา บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  2,980.49  บาท    

บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  2,980.49  บาท    

เสนอราคาเหมาะสม 

 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...มิถุนายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

12 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าส านักงาน อบต.กายูบอเกาะ จ านวน 1 
เครื่อง  ระยะเวลา  3 เดือน 10 วัน 

11,666.- ตกลงราคา ร้านนานาก๊อปปี้ 2 
ราคา  11,666.-  บาท      

ร้านนานาก๊อปปี้ 2 
ราคา  11,666.-  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  จ านวน 14  รายการ(ส านักปลัด) 12,192.- ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  12,192.-  บาท      

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  12,192.-  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

14  จัดซื้อวัสดุส านักงาน  จ านวน 13 รายการ(กองคลัง) 15,153.- ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  15,153.-  บาท      

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  15,153.-  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

15  จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ(กองช่าง) 15,011.- ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  15,011.-  บาท      

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา 15,011.-  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

16  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน 3  รายการ(ส านักปลัด) 11,090.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  11,090.- บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  11,090.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน   3รายการ(กองคลัง) 11,950.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  11,950.- บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  11,950.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 4 รายการ(กองช่าง) 12,465.- ตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  12,465.- บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  12,465.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 

 
 
 

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


