
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน...สิงหาคม 2564............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
สิงหาคม  2564 

21,500.00 เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา  12,960.70   บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา  12,960.70 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

2 
 

ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการให้ความ
เหลือช่วยเหลือด้านกาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณี
เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) จ านวน 
๓๔ ถุง 

22,100.๐๐ เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอส 
ภัณฑ์   

ราคา  22,100.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอส 
ภัณฑ์   

ราคา  22,100.๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

3 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ครั้งที่ ๒ 
จ านวน ๑๖ ชุด 

10,400.๐๐ เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอส 
ภัณฑ์   

ราคา  10,400.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอส 
ภัณฑ์   

ราคา  10,400.๐๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

4 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน บจ 8461 ยะลา พร้อมค่าแรง จ านวน 1 คัน 

3,400.00 เฉพะเจาะจง ร้านรุจดีแอร์ 
ราคา  3,400.00 บาท  

ร้านรุจดีแอร์ 
ราคา  3,400.00 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

5 
 

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๙ รายการ 18,951.๐๐ เฉพะเจาะจง ยะลาหยู่ง่วนล้ง 
ราคา  18,951.๐๐ บาท 

ยะลาหยู่ง่วนล้ง 
ราคา  18,951.๐๐ บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ (กองคลัง) 2,390.๐๐ เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  2,390.๐๐ บาท   

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  2,390.๐๐ บาท  

เสนอราคา
เหมาะสม 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ (กองช่าง) ๕,๖๔๐.๐๐ เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  ๕,๖๔๐.๐๐ บาท   

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  ๕,๖๔๐.๐๐ 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 2564 
ในรอบเดือน...สิงหาคม 2564............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 62 0039   
จ านวน 1 เครื่อง 

350.๐๐ เฉพะเจาะจง บริษัทยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี จ ากัด 

ราคา  350.๐๐ บาท   

บริษัทยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี จ ากัด 

 ราคา  350.๐๐ บาท   

เสนอราคา
เหมาะสม 

9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๖ รายการ 23,062.๐๐ เฉพะเจาะจง ร้านจารึกการไฟฟ้า 
ราคา  23,062.๐๐ บาท   

ร้านจารึกการไฟฟ้า 
 ราคา  23,062.๐๐ บาท   

เสนอราคา
เหมาะสม 

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


