
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...ธันวาคม  2561............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
ธันวาคม  2561 

20,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,949.15   บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  11,949.15   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
ธันวาคม  2561 

1,500.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  278.25  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  278.25   บาท 

ไม่มีการเบิกจ่าย 

3 ซ้ือต้นเฟื่องฟ้า จ านวน 50 ต้น ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิน่
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม   องค์การบรหิารส่วนต าบลกายูบอเกาะ    อ าเภอ
รามัน จังหวัดยะลา 

13,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านรอฟียะห์ การ์เดนท ์
ราคา  13,000.-บาท      

ร้านรอฟียะห์ การ์เดนท์ 
ราคา  13,000.-บาท            

เสนอราคาเหมาะสม 

4 
 

 ซ้ือวัสดุส าหรับกัน้อาณาเขตในการปลูกต้นไม้ จ านวน 3 รายการ 
ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

7,400.- เฉพาะเจาะจง ร้านเหนือและนิวดอกค าใต้
พะเยาการค้าและก่อสร้าง  

ราคา  7,400.-บาท      

ร้านเหนือและนิวดอกค าใต้
พะเยาการค้าและก่อสร้าง  

ราคา  7,400.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

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

17,538.91 เฉพาะเจาะจง บริษทั  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  17,538.91.-บาท      

บริษทั  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  17,538.91.-บาท            

เสนอราคาเหมาะสม 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...ธันวาคม  2561............... 

หน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

6 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 16,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร ์
ราคา 16,000.-บาท      

ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร ์
ราคา 16,000.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

7 จ้างจดัท าส่ือเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ประจ าปี 2562 
ตามโครงการจดัท าส่ือเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ประจ าปี 
2562 

60,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านสลาตันเพรส 
ราคา  60,000.- บาท 

ร้านสลาตันเพรส 
 ราคา  60,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  จ านวน  
2  ตู้  (ส านักปลัด) 

11,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ์ 

ราคา  11,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ์ 

ราคา  11,000.- บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

9 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  จ านวน  
2  ตู้  (กองคลัง) 

11,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ์ 

ราคา  11,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ์ 

ราคา  11,000.- บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

10 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่  ยาม(ปฏบิัติงานเวลากลางวัน) และ
งานอื่นที่ไดร้ับมอบหมาย  (หมู่ที่ 2 ) จ านวน1 คน เป็นเวลา 3  เดือน   
เริ่ม 1  ธันวาคม  2561 – 31  มีนาคม  2561   

21,300.- เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมมัดอารีเฟน  เละสะอ ิ
ราคา  21,300.-บาท 

นายมูฮัมมัดอารีเฟน  เละสะอ ิ
ราคา  21,300.-บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

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


