
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในรอบเดือน...มกราคม  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมกราคม 2561 1,240.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1240.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1240.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มกราคม  2561 

20,000.- 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  14,300.90  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา 14,300.90  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มกราคม  2561  

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  
ราคา  -   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 จ านวน 6 รายการ 

28,925.-  เฉพะเจาะจง ร้านสุวรรณภูมิ 
ราคา 28,925.-บาท      

ร้านสุวรรณภูมิ 
ราคา  28,925 .-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จ้างจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จ านวน 
1  ป้าย ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561   

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

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 1,000.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

6 
 

จัดจ้างเปลี่ยนยางในล้อหลังด้านซ้ายรถยนต์เก็บขนขยะ  อีซูซุ 
ทะเบียน  80-6255 ยะลา  พร้อมค่าแรง จ านวน 1  คัน 

700.- เฉพะเจาะจง ร้านซันเจริญการยาง 
ราคา 700.-บาท 

ร้านซันเจริญการยาง 
ราคา 700.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

7 จัดซื้อแบบพิมพ์ จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
จ านวน 6 รายการ 

1,900.90 เฉพะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง 
ราคา 1,900.90 บาท  

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง 
ราคา 1,900.90 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...มกราคม  2561.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 ซ้ือจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 
200 ซีซี จ านวน 100 วันๆละ 107 กล่อง (ชนิดกล่อง) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

83,674.- เฉพะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ราคา 83,674.-บาท 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ราคา 83,674.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9 
 

จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ อีซูซุ ทะเบียน 80 
6255 ยะลา พร้อมค่าแรง จ านวน 1 คัน 

18,156.83 
 

เฉพะเจาะจง บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 
(1972) จ ากัด 

ราคา  18,156.83 บาท 

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 
(1972) จ ากัด 

ราคา  18,156.83 บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในการแยกขยะมูลฝอยและการทิ้งขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่  ขนาด 1.22 x 
2.44  เมตร  จ านวน 4 ป้าย 

4,000.- เฉพะเจาะจง ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 4,000.-บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา 4,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

11 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  อีซูซุ ทะเบียน กข.3770 ยะลา พร้อม
ค่าแรง จ านวน 1  คัน 

5,980.- 
 

เฉพะเจาะจง นายอับดุลเล๊าะ    แลเย๊าะ 
ราคา  5,980.-บาท 

นายอับดุลเล๊าะ    แลเย๊าะ 
ราคา  5,980.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

12 จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชาคม
และเจ้าหน้าที่ โครงการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อด าเนินการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่ 1ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

3,625.- เฉพะเจาะจง นางซารีพ๊ะ    กามาเซะ 

ราคา 3,625.-บาท 
ร้านตัสสรี  วัสดุ 

ราคา 38,,000.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

 

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดท าเวทีประชาคม
หมู่บ้านเพื่อด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี

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

ร้านเขียวอาร์ต 
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                                                                                                                          


