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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ในรอบเดือน...มีนาคม 2562............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อจัด ผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งบประมาณ
จ้าง
เสนอ
ราคา
(ราคากลาง)
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือนมีนาคม 2562
1,240.เฉพะเจาะจง
นางสาวชุติมา แซ่ตั้น
นางสาวชุติมา แซ่ตั้น
ราคา 1,240.- บาท
ราคา 1,240.- บาท
จั ดซื้ อน้ ามั น เชื้อ เพลิ ง (ดี เซล) เพื่ อใช้ใ นราชการอบต. 20,000.- เฉพะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจากัด รามัน
ห้างหุ้นส่วนจากัด รามัน
ประจาเดือนมีนาคม 2562
ปิโตรเลียม
ปิโตรเลียม
ราคา 14,127.95 บาท ราคา 14,127.95 บาท
จั ด ซื้ อ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง (เบนซิ น )เพื่ อ ใช้ ใ นราชการอบต. 1,500.เฉพะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจากัด รามัน
ห้างหุน้ ส่วนจากัด รามัน
ประจาเดือนมีนาคม 2562
ปิโตรเลียม
ปิโตรเลียม
ราคา - บาท
ราคา - บาท
ซื้อวัสดุ เพื่อจัดทาเวทีจัดกิจกรรม จานวน ๑๐ รายการ ตาม ๒๕,๐๐๐.เฉพะเจาะจง
ร้านตัสสรี วัสดุ
ร้านตัสสรี วัสดุ
โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดทาเวทีสาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
ราคา ๒๕,๐๐๐.- บาท
ราคา ๒๕,๐๐๐.- บาท
ของอบต.กายูบอเกาะ
จั ด จ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ดู แลสนามจ านวน 2 คน ตามโครงการ 3,200.เฉพะเจาะจง
นายสูไฮมี ซีดีดี
นายสูไฮมี ซีดีดี
แข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต บอลภายในต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด ประจ าปี
ราคา 1,600 บาท
ราคา 1,600 บาท
นายมะกอเต๊ะ กะดะแซ
นายมะกอเต๊ะ กะดะแซ
2562
ราคา 1,600 บาท
ราคา 1,600 บาท
ซื้ออุปกรณ์กีฬา,ถ้วยรางวัลและชุดแข่งขันกีฬา ตามโครงการ ๓๖,๙๙๐.- เฉพะเจาะจง
ร้านเอ็ม เอส สปอร์
ร้านเอ็ม เอส สปอร์
แข่ ง ขั น กี ฬ าภายในต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด ประจ าปี ๒๕๖๒
ราคา ๓๖,๙๙๐.-บาท
ราคา ๓๖,๙๙๐.-บาท
จานวน ๖ รายการ

(ลงชื่อ)...........................................
(ลงชื่อ).........................................
(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)
(นางสาวอัจฉรา ชาระ)
นักวิชาการพัสดุ
จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองคลัง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม
เสนอราคา
เหมาะสม

(ลงชื่อ).............................................
(นายอาสมี เซะบากอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ในรอบเดือน...มีนาคม 2562..............
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ
จัดจ้าง
(โดยสังเขป)
(ราคากลาง)
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจาทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่ ๒๑,๙๐๐.- เฉพะเจาะจง
นายอาฟัรดี รอฮิง
นายอาฟัรดี รอฮิง
เสนอราคา
นั่ง จ านวน ๓ คัน เป็ น เวลา ๑ วัน ตามโครงการหนูน้อย
ราคา ๒๑,๙๐๐.-บาท
ราคา ๒๑,๙๐๐.-บาท
เหมาะสม
เรี ย นรู้ สู่ โ ลกกว้ า ง ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่ ง ได้ อ นุ มั ติ จ าก
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562
ซื้อเสื้อนักกีฬาแขนสั้น และถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขัน ๑๐,๔๙๐.- เฉพะเจาะจง
ร้านเอ็ม เอส สปอร์
ร้านเอ็ม เอส สปอร์
เสนอราคา
กีฬาฟุตบอลอาวุโสภายในต้านยาเสพติด ประจาปี ๒๕๖๒
ราคา ๑๐,๔๙๐.- บาท
ราคา 1,200.- บาท
เหมาะสม
จานวน ๔ รายการ
จ้ างเช่าเวที และเครื่ องเสี ย งพร้ อมติดตั้ง จานวน ๑๐ วั น ๗๐,๐๐๐.- เฉพะเจาะจง
นายนัซรี วาโด
นายนัซรี วาโด
เสนอราคา
ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีตาบลกายูบอ
ราคา ๗๐,๐๐๐.- บาท
ราคา ๗๐,๐๐๐.- บาท
เหมาะสม
เกาะ ประจาปี ๒๕๖๒
จ้างเช่าเต็นท์ธรรมดา จานวน ๒๒ หลัง ตามโครงการสืบ ๘๘,๐๐๐.- เฉพะเจาะจง
นายอุสมาน ยะมะลี
นายอุสมาน ยะมะลี
เสนอราคา
สานศิลปวัฒ นธรรมประเพณีตาบลกายูบอเกาะ ประจาปี
ราคา ๘๘,๐๐๐.- บาท
ราคา ๘๘,๐๐๐.- บาท
เหมาะสม
๒๕๖๒
จ้างทาป้ายไวนิลโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโครงการสืบสาน ๑๙,๗๐๐.- เฉพะเจาะจง
ร้านริดดีไซน์
ร้านริดดีไซน์
เสนอราคา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตาบลกายูบอเกาะ ประจาปี ๒๕๖๒
ราคา ๑๙,๗๐๐.- บาท
ราคา ๑๙,๗๐๐.- บาท
เหมาะสม

12 จ้างเหมาทางานบริการหน้าที่ ยาม(ปฏิบัติงานเวลากลางวัน)
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย(หมู่ที่ 2)จานวน 1 คน เป็น
เวลา 1 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2562 – 30 เมษายน
2562

7,100.-

เฉพะเจาะจง นายมูฮัมมัดอารีเฟน เละสะอิ นายมูฮัมมัดอารีเฟน เละสะอิ
ราคา 7,100.- บาท
ราคา 7,100.- บาท

(ลงชื่อ)........................................... (ลงชื่อ).........................................
(ลงชื่อ)................................................
(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)
(นางสาวอัจฉรา ชาระ)
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
นักวิชาการพัสดุ
จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
ผู้อานวยการกองคลัง

เสนอราคา
เหมาะสม

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

