
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน...มีนาคม 2564............ 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
มีนาคม  2564 

21,500.00 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 
 

ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร 
จ านวน 200 ใบ 
 

360,๐๐๐.๐๐ เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอส 
ภัณฑ์ 

ราคา  360,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอส 
ภัณฑ์ 

ราคา  360,๐๐๐.๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

3 โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนสายตะโล๊ะดือเล ถึง 
บือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ ๓ ต าบล 
กายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาดือแป 
วัสดุ 

ราคา  ๑,๔๙๗,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาดือแป 
วัสดุ 

ราคา  ๑,๔๙๗,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

4 ซ้ือครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า และ
ครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟ้าขนนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ 
Watts) 

๗,๗๐๐.๐๐ เฉพะเจาะจง ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 
ราคา   ๗,๗๐๐.๐๐ บาท 

ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 
ราคา   ๗,๗๐๐.๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

5 
 

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 53 
0032  จ านวน 1 เครื่อง 

1,400.00 เฉพะเจาะจง ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 
ราคา 1,400.00 บาท 

ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 
ราคา 1,400.00 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

6 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 50 
0026  จ านวน 1 เครื่อง 

2,700.00 เฉพะเจาะจง ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 
ราคา 2,700.00 บาท 

ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 
ราคา 2,700.00 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ (ส านักปลัด) ๑๑,๙๕๐.๐๐ เฉพะเจาะจง บริษัท โกลบอล ๒๐๕ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ราคา ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท 

บริษัท โกลบอล ๒๐๕ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ราคา ๑๑,๙๕๐.๐๐ 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 2564 

ในรอบเดือน...มีนาคม  2564.............. 
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ (กองคลัง) ๑๑,๙๕๐.๐๐ เฉพะเจาะจง บริษัท โกลบอล ๒๐๕ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ราคา ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท 

บริษัท โกลบอล ๒๐๕ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ราคา ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ (กองช่าง) ๑๑,๙๕๐.๐๐ เฉพะเจาะจง บริษัท โกลบอล ๒๐๕ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ราคา ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท 

บริษัท โกลบอล ๒๐๕ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ราคา ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

10 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อีซูซุ ทะเบียน กข.๓๗๗๐ ยะลา พร้อม
ค่าแรง จ านวน ๑ คัน 

๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพะเจาะจง อู่การิม เซอร์วิส 
ราคา  ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

อู่การิม เซอร์วิส 
ราคา  ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

11 จ้างท าตรายางของ อบต.กายูบอเกาะ จ านวน  5  รายการ 
(ส านักปลัด) 

1,190.00 เฉพะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก 
ราคา  1,190 บาท 

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก 
ราคา  1,190 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

12 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่
นั่ง จ านวน ๓ คัน เป็นเวลา ๑ วัน ตามโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลา
สมีแล ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒๒,๕๐๐.๐๐ เฉพะเจาะจง นายอาฟัรดี รอฮิง  
ราคา  ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

นายอาฟัรดี รอฮิง  
ราคา  ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี 
เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ฝึกอาชีพการตัดผมชายและ
การท าขนมไทยสร้างรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

๑,๓๓๘.๐๐ เฉพะเจาะจง นางปาตีเม๊าะ มูซอ 
ราคา  ๑,๓๓๘.๐๐ บาท 

นางปาตีเม๊าะ มูซอ 
ราคา  ๑,๓๓๘.๐๐ 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 2564 
ในรอบเดือน...มีนาคม  2564.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้วยยาหม่องและน้ ามันเหลืองเพ่ือ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๘,๘๙๒.๐๐ เฉพะเจาะจง ร้าน Check in I-din food 
truck  

ราคา ๘,๘๙๒.๐๐ บาท 

ร้าน Check in I-din food 
truck  

ราคา ๘,๘๙๒.๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

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


