
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในรอบเดือน...มีนาคม 2563............ 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มีนาคม  2563 

21,500 เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา  12,704.65  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา  12,704.65  บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 (กองคลัง) 

๑๗,๐๐๐ เฉพะเจาะจง ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 
ราคา  ๑๗,๐๐๐ บาท 

ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 
ราคา  ๑๗,๐๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน ๑ 
เครื่อง 

๑๗,๐๐๐ เฉพะเจาะจง ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 
ราคา  ๑๗,๐๐๐ บาท 

ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 
ราคา  ๑๗,๐๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

4 ซื้อตูจ้ัดซื้อแบบพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง จ านวน 5 รายการ พร้อมค่าขนส่ง   

๑,736.85 เฉพะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง  

ราคา   ๑,736.85 บาท      

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง  

ราคา   ๑,736.85 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

5 
 

ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอ้ี (ส านักปลัด)
จ านวน ๑ ชุด 

๖,๕๐๐ เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา ๖,๕๐๐บาท  

หจก.ยะลาบริบูรณ ์ 
ราคา ๖,๕๐๐บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

6 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอ้ี (กองคลัง)
จ านวน ๑ ชุด 

๖,๕๐๐ เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา ๖,๕๐๐บาท  

หจก.ยะลาบริบูรณ ์ 
ราคา ๖,๕๐๐บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

7 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะหมู่บูชา 5 จ านวน 1 ชุด ๓,๘๕๐ เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา ๓,๘๕๐ บาท  

หจก.ยะลาบริบูรณ ์ 
ราคา ๓,๘๕๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................             (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
        (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (:นางซอยบัส สุภารี)                                  (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                             (นายอาสมี  เซะบากอ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในรอบเดือน...มีนาคม  2563.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 จัดจ้างท าตรายางของอบต.กายูบอเกาะ จ านวน  4  
รายการ (ส านักปลัด) 

840 เฉพะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก 
ราคา 840 บาท 

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก 
ราคา 840 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

9  ซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ านวน 
๔ ฐาน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนเด็กปฐมวัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑๗๐,๐๐๐ เฉพะเจาะจง ร้านกาดือแปวัสดุ 
ราคา  ๑๗๐,๐๐๐ บาท 

 

ร้านกาดือแปวัสดุ 
ราคา  ๑๗๐,๐๐๐ บาท 

 

เสนอราคา
เหมาะสม 

10 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 
(COVID ๑๙) จ านวน ๔ รายการ 

๑๔,๒๐๒ เฉพะเจาะจง ร้านฮาฟิซฃ๊อป   
ราคา  ๑๔,๒๐๒ บาท 

ร้านฮาฟิซฃ๊อป   
ราคา  ๑๔,๒๐๒ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

11 ซื้อ เมล็ดพันธุ์  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอพียง ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๘ ชนิด 

๖,๓๖๕ เฉพะเจาะจง ร้านน้ าเหนือและนิวดอก
ค าใต้พะเยาการค้าและ

ก่อสร้าง   
ราคา  ๖,๓๖๕ บาท 

ร้านน้ าเหนือและนิวดอก
ค าใต้พะเยาการค้าและ

ก่อสร้าง   
ราคา  ๖,๓๖๕ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

12 จ้างตรวจเช็ดสภาพและซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บต ๗๑๗๐ ยะลา 
พร้อมค่าแรง จ านวน ๑ คัน 

๗,๘๐๒.๔๔ เฉพะเจาะจง บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จ ากัด  
ราคา  ๗,๘๐๒.๔๔ บาท 

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จ ากัด  
ราคา  ๗,๘๐๒.๔๔ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

13 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้พิการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๒๐,๐๐๐ เฉพะเจาะจง ร้านกาดือแปวัสดุ 
ราคา  ๒๐,๐๐๐ บาท 

ร้านกาดือแปวัสดุ 
ราคา  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

14 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้พิการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒๒,๕๐๐ เฉพะเจาะจง ร้านกาดือแปวัสดุ 
ราคา  ๒๒,๕๐๐ บาท 

ร้านกาดือแปวัสดุ 
ราคา  ๒๒,๕๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................             (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
        (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (:นางซอยบัส สุภารี)                                  (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                             (นายอาสมี  เซะบากอ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 


