
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน...พฤศจิกายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 1,200.- เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,200.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,200.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
พฤศจิกายน  2560 

20,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  13,968.10  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา 13,968.10  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

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

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -  บาท 

ไม่มีการเบิกจ่าย 

4 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ตราโรงเรียน   จ านวน   120    วัน   คือนม 
ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี   (ชนิดกล่อง) ภาคที่ 2/2560  จ านวน 
2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านบือยอง และโรงเรียนบ้านพอแม็ง    

311,548.80 เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค ภาคใต้ 
ราคา  311,548.80 บาท      

อ.ส.ค ภาคใต้ 
ราคา  312,925.12  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้องเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 245 คนโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลกายู
บอเกาะพบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

25,725.- เฉพาะเจาะจง นางปาตีเม๊าะ มูซอ 
ราคา  25,725.-  บาท      

นางปาตีเม๊าะ มูซอ 
ราคา  25,725.-  บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

6 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์  ขนาด 1.22 x 2.44  เมตร  
จ านวน 1 ป้าย ตาม โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ
พบปะประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านริดดีไซน ์
ราคา  1,000.-  บาท      

ร้านริดดีไซน ์
ราคา  1,000.-  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 2561 
ในรอบเดือน...พฤศจิกายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง   จ านวน 1  ชุด  ตาม โครงการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกายูบอเกาะพบปะประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5,000.- เฉพาะเจาะจง นายนัซรี  วาโด 
ราคา  5,000.-บาท 

นายนัซรี  วาโด 
ราคา  5,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 เช่าเต็นท์โดมพร้อมเก้าอี้ รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน จ านวน 2 หลัง 
และเต็นท์ธรรมดา จ านวน 2 หลัง ตามโครงการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกายูบอเกาะพบปะประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

16,000.- เฉพาะเจาะจง นายสะอุดี ยูโซ๊ะ 
ราคา  16,000.-บาท 

นายสะอุดี ยูโซ๊ะ 
ราคา  16,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9  จัดซ้ือโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงาน
ภาครัฐ   –  องค์การบริหารส่วน ต าบลกายูบอเกาะ จังหวัดยะลา 
(จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) 
จ านวน 158 ชุด 

6,825,600.- คัดเลือก บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค 
จ ากัด 

ราคา  6,825,600.-บาท 
 

บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค 
จ ากัด 

ราคา  6,825,600.-บาท 
 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างท าป้ายผ้า ประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง  90  ซม. ยาว 5.00  ม.  
จ านวน 7  ป้าย ตาม โครงการจัดงานเมาลิด  ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

3,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 3,500.-บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 3,500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้องเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 1,215 คน ตาม โครงการจัดงานเมาลิด ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

127,575.- เฉพาะเจาะจง นางปาตีเม๊าะ มูซอ 
ราคา 127,575.-บาท 

นางปาตีเม๊าะ มูซอ 
ราคา 127,575.-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 2561 
ในรอบเดือน...พฤศจิกายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

11 จัดจ้างวิทยากรตามโครงการจัดงานเมาลิด   ประจ าปีงบประมาณ  
2561  จ านวน 7  คน 

7,000.-   เฉพาะเจาะจง นายมาหามะ  ลิแจ 
ราคา  1,000.-บาท 

นายอับดุลรอแม  แปตาลี 
ราคา  1,000.-บาท 

นายอับดุลซอมะ  สาและ 
ราคา  1,000.-บาท 

นายมะหาซัน ดอเลาะ  
ราคา  1,000.-บาท 

นายมะนาวาวี  อุเต๊ะ  
ราคา  1,000.-บาท 
นายสะมะแอ  โม 
ราคา  1,000.-บาท 

นายอับดุลวาหะ กะดะแซ  
ราคา  1,000.-บาท 

นายมาหามะ  ลิแจ 
ราคา  1,000.-บาท 

นายอับดุลรอแม  แปตาลี 
ราคา  1,000.-บาท 

นายอับดุลซอมะ  สาและ 
ราคา  1,000.-บาท 

นายมะหาซัน ดอเลาะ  
ราคา  1,000.-บาท 

นายมะนาวาวี  อุเต๊ะ  
ราคา  1,000.-บาท 
นายสะมะแอ  โม 
ราคา  1,000.-บาท 

นายอับดุลวาหะ กะดะแซ  
ราคา  1,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อีซูซุ ทะเบียน กข.3770 ยะลา พร้อมค่าแรง 
จ านวน 1 คัน 

5,980.- เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเล๊าะ แลเย๊าะ 
ราคา  5,980.-บาท 

นายอับดุลเล๊าะ แลเย๊าะ 
ราคา  5,980.-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           


