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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563
ในรอบเดือน...ธันวาคม 2562...............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อจัด ผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งบประมาณ
จ้าง
เสนอ
ราคา
(ราคากลาง)
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต.
20,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น
ประจาเดือนธันวาคม 2562
ออยล์ เซอร์วิส
ออยล์ เซอร์วิส
ราคา 10,028.30 บาท ราคา 10,028.30 บาท
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต.
1,500
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็น
ประจาเดือนธันวาคม 2562
ออยล์ เซอร์วิส
ออยล์ เซอร์วิส
ราคา 354.10 บาท
ราคา 354.10 บาท
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจาทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาด
๗๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง
หจก.วรรณิสา นานัน
หจก.วรรณิสา นานัน
ไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จานวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรม
ราคา ๗๘,๐๐๐ บาท
ราคา ๗๘,๐๐๐ บาท
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ของสมนาคุณในการดูงาน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
๖,๕๐๐
เฉพาะเจาะจง
บ้านใบไม้
บ้านใบไม้
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
ราคา ๖,๕๐๐ บาท
ราคา ๖,๕๐๐ บาท
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๕ ชิ้น
จัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ประจาปี
๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านสลาตันการพิมพ์
ร้านสลาตันการพิมพ์
๒๕๖๓ ตามโครงการจัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท
ต่างๆ ประจาปี ๒๕๖๓

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

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

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)
เสนอราคา
เหมาะสม
ไม่มีการเบิกจ่าย
เสนอราคา
เหมาะสม

เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม

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

ที่
6
7
8
9
10

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563
ในรอบเดือน...ธันวาคม 2562...............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อจัด ผู้เสนอราคาและราคาที่
งบประมาณ
จ้าง
เสนอ
(ราคากลาง)
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. ซอยบาโร๊ะเปาะโมง 1,120,000
คัดเลือก
หจก. กาดือแป วัสดุ
หมู่ที่ 2 บ้านตอแล(ชุมชนบาโร๊ะเปาะโมง)ตาบลกายูบอเกาะ
ราคา ๑,๑๑๘,๐๐๐ บาท
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ซื้อของขวัญ จานวน ๔ รายการ โครงการจัดกิจกรรม ๑๐,๗๑๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านสุวรรณภูมิ
ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ราคา ๑๐,๗๑๐ บาท
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จ้างเช่าชุดเครื่องเสียง จานวน ๑ ชุด โครงการจัดกิจกรรม 5,000
เฉพาะเจาะจง
นายนัซรี วาโด
ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ราคา 5,000 บาท
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จ้างเช่าเต็นท์ จานวน ๕ หลัง โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 11,600 เฉพาะเจาะจง
นายอุสมาน ยะมะลี
ทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ประจาปี
ราคา 11,600 บาท
งบประมาณ๒๕๖๓
34,354
จ้างเหมาทางานบริการคนงานทั่วไปหน้าที่สารวจรวบรวม
เฉพาะเจาะจง
นางซารีพ๊ะ กามาเซะ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ และ
ราคา 34,354 บาท
ประชาชนในท้องที่หรือผู้มาขอรับบริการ ปฏิบัติตามหน้าที่
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นเวลา 4 เดือน
26 วัน เริ่ม 6 มกราคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563

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

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

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

หจก. กาดือแป วัสดุ
ราคา ๑,๑๑๘,๐๐๐ บาท

เสนอราคาต่าสุด

ร้านสุวรรณภูมิ
ราคา ๑๐,๗๑๐ บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

นายนัซรี วาโด
ราคา 5,000 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

นายอุสมาน ยะมะลี
ราคา 11,600 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

นางซารีพ๊ะ กามาเซะ
ราคา 34,354 บาท

เสนอราคา
เหมาะสม

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

