
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 
ในรอบเดือน.....กรกฎาคม  2559............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม  2559 930.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  930.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
กรกฎาคม  2559 

20,000.- 
 

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรามนั
ปิโตรเลียม 

ราคา  10,157.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา 10,157.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
กรกฎาคม  25589 

1,500.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  871.80  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  871.80   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดจ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ จ านวน 275 คน  ครั้งที่ 3 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559  ณ  
หมู่ที่ 2 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
สานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น ประจ าปี 2559   

27,500.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  27,500.-  บาท  

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา  27,500.-  บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จัดจ้างท าป้ายผา้ ครั้งที่ 3 ประจ าเดือนกรกฎาคม   2559  ณ  หมู่ที่ 2  
ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสาน
สัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น  ประจ าปี 2559 

500.- ตกลงราคา ร้านวินัย  พาณิช 
ราคา  500.- บาท 

ร้านวินัย  พาณิช 
ราคา  500.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

6 จัดจ้างวิทยากร จ านวน 2 คน ครั้งที่ 3 ประจ าเดือนกรกฎาคม   2559  
ณ หมู่ที่ 2 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
สานสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น     ประจ าปี 2559 

2,000.-   ตกลงราคา นายมาหามะ   ลิแจ 
ราคา  1,000.- บาท 

นายมาหามะปอยี  ดาราแม 
ราคา  1,000.- บาท 

นายมาหามะ   ลิแจ 
ราคา  1,000.- บาท 

นายมาหามะปอยี  ดาราแม 
ราคา  1,000.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 

(ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                                     (ลงช่ือ)................................................             (ลงช่ือ)..............................................  

          (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                           (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                    (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                          (นายอาสมี  เซะบากอ) 
           นกัวิชาการพัสดุ                                      จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                             ผู้อ านวยการกองคลัง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 
ในรอบเดือน...กรกฎาคม  2559.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

ที่ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 จัดจ้างเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี(สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 
2560 ) เป็นเวลา 1 ปี และค่าต่ออายุโดเมนเนมรายป ี เป็นเวลา 1 ป ี

10,000.- ตกลงราคา บริษัท ซีเจ เวิลด์  
คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

ราคา  10,000.-บาท      

บริษัท ซีเจ เวิลด์  
คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

ราคา  10,000.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก   จ านวน  10  ชนิด ตามโครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      

71,250.- ตกลงราคา ร้านตัสสรี  วัสดุ 
ราคา  71,250.-บาท      

ร้านตัสสรี  วัสดุ 
ราคา  71,250.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างวิทยากร        จ านวน    2     คน ตามโครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2,000.- ตกลงราคา นางสาวศิริวรรณ ล่ิมพันธ์ 
ราคา  1,000.-บาท   
   นายเจริญ  วาสแดง 

ราคา  1,000.-บาท 

นางสาวศิริวรรณ ล่ิมพันธ์ 
ราคา  1,000.-บาท   
   นายเจริญ  วาสแดง 

ราคา  1,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างท าป้าย ตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  500.-บาท      
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  500.-บาท      
เสนอราคาเหมาะสม 

11 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดืม่ จ านวน 125 คน ตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

25,000.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 

ราคา  25,000.-บาท      
นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 

ราคา  25,000.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรีรถยนต์  อีซูซุ ทะเบียน กข.3770  พร้อม
ค่าแรง  จ านวน 1  ลูก 

3,890.52.- ตกลงราคา บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง  
(1972)  จ ากัด 

ราคา  3,890.52 บาท 

บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิง้
(1972) จ ากัด 

ราคา 3,890.52บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

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



 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 
ในรอบเดือน...กรกฎาคม  2559.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

13 จ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญ  ขนาดกว้าง  2.44 เมตร ยาว 4.88  เมตร   จ านวน 2 ป้าย 

8,400.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  8,400.-บาท      
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา  8,400.-บาท          
เสนอราคาเหมาะสม 

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

4,064.93 ตกลงราคา บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  4,064.93 บาท      

บริษัท  พิธานพาณิชย์   จ ากัด  
สาขายะลา 

ราคา  4,064.93 บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าขนมตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
ภายในต าบลกายูบอเกาะ   จ านวน   11   รายการ 

200,000.- ตกลงราคา ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 

ราคา  179,280.-บาท   
ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 

ราคา  179,280.-บาท   
เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  416  47  0004    จ านวน  1  
เครื่อง 

300.- ตกลงราคา บ. ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี
ราคา  300.-บาท      

บ. ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี
ราคา  300.-บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

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

 
 
 

 


