สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2561
ในรอบเดือน...กุมภาพันธ์ 2561..............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
ที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อจัด ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
จ้าง
(ราคากลาง)
1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
1,120.เฉพะเจาะจง
นางสาวชุติมา แซ่ตั้น
ราคา 1,120.- บาท
2 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจาเดือน
20,000.เฉพะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจากัด รามัน
กุมภาพันธ์ 2561
ปิโตรเลียม
ราคา 12,096.90 บาท
3 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจาเดือน
1,500.เฉพะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจากัด รามัน
กุมภาพันธ์ 2561
ปิโตรเลียม
ราคา - บาท
4 จัดจ้างวิทยากร จานวน 1 คน ครั้งที่ 1 ณ มัสยิดฮูหยงบาโร๊ะ หมู่
1,000.เฉพะเจาะจง
นายอับดุลวาหะ กะดะแซ
ที่ 5 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสาน
ราคา 1,000.-บาท
สัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น ประจาปี 2561
5 จัดจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้
1,000.เฉพะเจาะจง
ร้านเขียวอาร์ต
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น
ราคา 1,000.-บาท
ประจาปี 2561
39,900.เฉพะเจาะจง
นางซารีพ๊ะ กามาเซะ
6 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม จานวน 380 คน ครั้งที่ 1 ณ มัสยิดฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 5
ราคา 39,900.-บาท
ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสาน
สัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น ประจาปี 2561
(ลงชื่อ)...........................................
(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).........................................
(นางสาวอัจฉรา ชาระ)
จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)................................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

นางสาวชุติมา แซ่ตั้น
ราคา 1,120.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด รามัน
ปิโตรเลียม
ราคา 12,096.90 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด รามัน
ปิโตรเลียม
ราคา - บาท
นายอับดุลวาหะ กะดะแซ
ราคา 1,000.-บาท

เสนอราคาเหมาะสม

ร้านเขียวอาร์ต
ราคา 1,000.-บาท

เสนอราคาเหมาะสม

นางซารีพ๊ะ กามาเซะ
ราคา 39,900.-บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เสนอราคาเหมาะสม

ไม่มีการเบิกจ่าย
น้ามัน
เสนอราคาเหมาะสม

(ลงชื่อ)..............................................
(นายอาสมี เซะบากอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2561
ในรอบเดือน..กุมภาพันธ์ 2561...............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
ที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อจัด ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
จ้าง
(ราคากลาง)
คัดเลือก
หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ
7 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ 1,500,000.(ชุมชนบือยอง)ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ราคา 1,498,000.- บาท
1,000.เฉพะเจาะจง
ร้านเขียวอาร์ต
8 จัดจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลกายูบอเกาะ ประจาปีงบประมาณ 2561
ราคา 1,000.- บาท
4,600.เฉพะเจาะจง
นางซารีพ๊ะ กามาเซะ
9 จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 184 คน ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลกายูบอเกาะ
ราคา 4,600.-บาท
ประจาปีงบประมาณ 2561
2,400.เฉพะเจาะจง
นางเซาเด๊าะ มะแดเฮาะ
10 จัดจ้างวิทยากร จานวน 1 คน ครั้งที่ 1 ประจาเดือนมีนาคม 2561
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลกายูบอเกาะ
ราคา 2,400.-บาท
ประจาปีงบประมาณ 2561
3,100.เฉพะเจาะจง
นายอับดุลเล๊าะ แลเย๊าะ
11 จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรีรถยนต์ Toyota ทะเบียน บจ 8461 ยะลา
พร้อมค่าแรง จานวน 1 ลูก
ราคา 3,100.-บาท
2,519.32
เฉพะเจาะจง
บริษัทพิธานพาณิชย์จากัด
12 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ Toyota ทะเบียน กจ
3682 ยะลา พร้อมค่าแรง จานวน 1 คัน
สาขายะลา
ราคา 2,519.32 บาท

(ลงชื่อ)...........................................
( นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).........................................
(นางสาวอัจฉรา ชาระ)
จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)................................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

หจก. มีนาลย์ ธุรกิจ
ราคา 1,498,000.- บาท
ร้านเขียวอาร์ต
ราคา 1,000.- บาท
นางซารีพ๊ะ กามาเซะ
ราคา 4,600.-บาท

เสนอราคาเหมาะสม

นางเซาเด๊าะ มะแดเฮาะ
ราคา 2,400.-บาท

เสนอราคาเหมาะสม

นายอับดุลเล๊าะ แลเย๊าะ
ราคา 3,100.-บาท
บริษัทพิธานพาณิชย์จากัด
สาขายะลา
ราคา 2,519.32 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เสนอราคาเหมาะสม
เสนอราคาเหมาะสม

เสนอราคาเหมาะสม

(ลงชื่อ)..............................................
(นายอาสมี เซะบากอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

