
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...มิถุนายน 2562.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 1,200.- เฉพะเจาะจง นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,200.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  1,200.- บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 
ประจ าเดือนมิถุนายน  2562 

20,000.- 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  10,290.80  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  10,290.80 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 

ประจ าเดือนมิถุนายน  2562 
1,500.- เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน

ปิโตรเลียม  
ราคา  -  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  -    บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

4 จัดจ้างปะยางในล้อหน้ารถยนต์เก็บขนขยะ อีซูซุ ทะเบียน  
80-6255 ยะลา  พร้อมค่าแรง จ านวน 1 คัน 

520.- เฉพะเจาะจง ร้านซันเจริญการยาง 
ราคา 520.-บาท 

ร้านซันเจริญการยาง 
ราคา 520.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกายูบอเกาะ – พงมือซู หมู่
ที่ 5 ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

1,500,000.- คัดเลือก หจก.กาดือแป วัสดุ 
ราคา ๑,๔๙๘,๐๐๐.- บาท  

หจก.กาดือแป วัสดุ 
ราคา ๑,๔๙๘,๐๐๐.- บาท 

เสนอราคา 
ต่ าสุด 

6 
 

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนน คสล.สายทางเข้า
น้ าตกบือยอง หมู่ที่ 3   ต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา 

1,300,000.- คัดเลือก หจก.กาดือแป วัสดุ 
ราคา ๑,๒๙๘,๐๐๐.- บาท  

หจก.กาดือแป วัสดุ 
ราคา ๑,๒๙๘,๐๐๐.- บาท 

เสนอราคา 
ต่ าสุด 

7 เช่าบริการพื้นที่เว็บไซตร์ายปี (สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ) เป็นเวลา ๑ ปี 

๑๐,๐๐๐.- เฉพะเจาะจง บริษั ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด 

ราคา  ๑๐,๐๐๐.-บาท 

บริษั ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด 

ราคา  ๑๐,๐๐๐.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

8 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
จ านวน ๑๐ เล่ม 

๑,๓๖๓.- เฉพะเจาะจง ร้านนานาก๊อปปี้ 2 
ราคา  ๑,๓๖๓.-บาท 

ร้านนานาก๊อปปี้ 2 
ราคา  ๑,๓๖๓.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
(ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................         (ลงชือ่)................................................        (ลงชื่อ)..............................................  
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                            (นางซอยบัส  สุภารี)                      (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                           (นายอาสมี  เซะบากอ) 
       นักวชิาการพัสดุ                                   ผู้อ านวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรอบเดือน...มิถุนายน  2562............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

9 จัดจ้างเหมาท างานบริการหน้าที่ คนงานประจ ารถขยะ และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (หมู่ที่ 4) จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 
3  เดือน เริ่ม 1  กรกฎาคม 2562   –  30  กันยายน  
2562 

21,300.- เฉพะเจาะจง นายอาหามะ แซการี 
ราคา  21,300.-บาท 

นายอาหามะ แซการี 
ราคา  21,300.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

10 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416  50  
0026   พร้อมค่าแรง จ านวน  1   เครื่อง 

550.- เฉพะเจาะจง บริษัทยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  

ราคา  550.-บาท 

บริษัทยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  

ราคา  550.-บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 (ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................         (ลงชื่อ)................................................        (ลงชื่อ)..............................................  
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                            (นางซอยบัส  สุภารี)                      (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                           (นายอาสมี  เซะบากอ) 
       นักวชิาการพัสดุ                                   ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                              
 
 
 


