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1
2
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4

5

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563
ในรอบเดือน...พฤศจิกายน 2562..............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อจัด ผู้เสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
จ้าง
เสนอ
(ราคากลาง)
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต.
20,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
ออยล์ เซอร์วิส
ราคา 10,591.95 บาท
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต.
1,500
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
ออยล์ เซอร์วิส
ราคา - บาท
โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายปูโป๊ะ ถึง ๑,๙๗๕,๐๐๐
คัดเลือก
หจก.ยะลาอาหมัดก่อสร้าง
สวนปาล์มน้ามัน หมู่ที่ ๔
ราคา ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท
อาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด
๗๒,๗๒๖ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมพัทลุง จากัด
๒๐๐ ซีซี จานวน ๑๐๐ วันๆละ ๙๓ กล่อง (ชนิดกล่อง)
ราคา ๗๒,๗๒๖ บาท
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลาสมีแลอาเภอรามัน
จังหวัดยะลา
อาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด
๓๒๕,๓๑๒ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมพัทลุง จากัด
๒๐๐ ซีซี จานวน ๑๓๐ วัน สาหรับโรงเรียนบ้านบือยอง
ราคา ๓๒๕,๓๑๒ บาท
และโรงเรียนบ้านพอแม็ง ประจาปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

(ลงชื่อ)...........................................
(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).........................................
(:นางซอยบัส สุภารี)
ผู้อานวยการกองคลัง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น
ออยล์ เซอร์วิส
ราคา 10,591.95 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น
ออยล์ เซอร์วิส
ราคา - บาท
หจก.ยะลาอาหมัดก่อสร้าง
ราคา ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท
สหกรณ์โคนมพัทลุง จากัด
ราคา ๗๒,๗๒๖ บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

สหกรณ์โคนมพัทลุง จากัด
ราคา ๓๒๕,๓๑๒ บาท

ไม่มีการเบิกจ่าย
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม

(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
(นายอาสมี เซะบากอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

ที่
6
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8
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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563
ในรอบเดือน...พฤศจิกายน 2562..............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อจัด ผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งบประมาณ
จ้าง
เสนอ
ราคา
(ราคากลาง)
ซ่อมแซมรถยนต์Toyota ทะเบียน บจ ๘๔๖๑ ยะลา พร้อม ๑๕,๕๗๑.๗๑ เฉพาะเจาะจง บริษัทพิธานพาณิชย์จากัด บริษัทพิธานพาณิชย์จากัด
สาขายะลา
สาขายะลา
ค่าแรง จานวน ๑ คัน
ราคา ๑๕,๕๗๑.๗๑ บาท ราคา ๑๕,๕๗๑.๗๑ บาท
จ้างเหมาทางานบริการหน้าที่แม่บ้านประจาที่ทาการ
21,490 เฉพาะเจาะจง
นางสาวอาพีพ๊ะ สูเล๊าะ
นางสาวอาพีพ๊ะ สูเล๊าะ
องค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ จานวน 1 คน เป็น
ราคา 21,490 บาท
ราคา 21,490 บาท
เวลา 2 เดือน 15 วัน เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2562 – 31
มกราคม 2563
ซ่อมแซมปะยางในและเปลี่ยนยางล้อหน้ารถยนต์บรรทุก
1,800
เฉพาะเจาะจง
ซันเจริญการยาง
ซันเจริญการยาง
ขยะ อีซูซุ ทะเบียน 80-6255 ยะลา พร้อมค่าแรง จานวน
ราคา 1,800 บาท
ราคา 1,800 บาท
1 คัน
400
เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างปะยางในล้อหน้ารถยนต์เก็บขนขยะ อีซูซุ ทะเบียน
ซันเจริญการยาง
ซันเจริญการยาง
80-6255 ยะลา พร้อมค่าแรง จานวน 1 คัน
ราคา 400 บาท
ราคา 400 บาท

(ลงชื่อ)...........................................
(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).........................................
(:นางซอยบัส สุภารี)
ผู้อานวยการกองคลัง

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาเหมาะสม

(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
(นายอาสมี เซะบากอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ

