
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในรอบเดือน.....กรกฎาคม  2563............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนกรกฎำคม  2563 1,240 เฉพะเจำะจง นำงสำวชุติมำ  แซ่ตั้น 
รำคำ  1,240.- บำท 

นำงสำวชุติมำ  แซ่ตั้น 
รำคำ  1,240.- บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในรำชกำรอบต. ประจ ำเดือน
กรกฎำคม  2563 

21,500 
 

เฉพะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

รำคำ  9,023.55  บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

รำคำ  9,023.55  บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

 
3 จ้ำงท ำไวนิลภำพพระบรมฉำยำลักษณ์รัชกำลที่ ๑๐ จ ำนวน 

๒ ภำพ 
3,500 เฉพะเจำะจง ร้ำนริดดีไซน์ 

รำคำ  3,500 บำท 
ร้ำนริดดีไซน์ 

รำคำ  3,500 บำท 
เสนอรำคำ
เหมำะสม 

4 จ้ำงตรวจเช็คสภำพและซ่อมแซมรถยนต์ Toyota ทะเบียน 
กจ ๓๖๘๒ ยะลำ พร้อมค่ำแรง จ ำนวน ๑ คัน 

6,998.34 เฉพะเจำะจง บริษัทพิธำนพำณิชย์จ ำกัด 
สำขำยะลำ  

รำคำ  6,998.34 บำท  

บริษัทพิธำนพำณิชย์จ ำกัด 
สำขำยะลำ  

รำคำ  6,998.34 บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

5 
 

ซ้ือเชือกผูกเง่ือน และค่ำวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงกำรฯตำมโครงกำรฝึกอบรมจิตอำสำฯ 

2,380 เฉพะเจำะจง หจก.ยะลำบริบูรณ์  
รำคำ  2,380  บำท  

หจก.ยะลำบริบูรณ ์ 
รำคำ  2,380  บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

6 จัดซื้อแก๊ส  lpg  ขนำด 15 กิโลกรัม และน้ ำมันพืช 
จ ำนวน 2 รำกำร โครงกำรฯตำมโครงกำรฝึกอบรมจิตอำสำ
ฯ 

1,680 เฉพะเจำะจง นำงสำวไซตง บำสอ  
รำคำ  1,680  บำท  

นำงสำวไซตง บำสอ  
รำคำ  1,680  บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

7 จ้ำงจัดท ำพิมพ์ใบเสร็จรับเงินภำษีบ ำรุงท้องที่เพ่ือใช้ในกำร
จัดเก็บภำษีส ำหรับลูกหนี้คงค้ำง จ ำนวน ๑๐ เล่ม 

6,500 เฉพะเจำะจง หจก.ยะลำกำรพิมพ์
(1992) 

รำคำ  6,500 บำท 

หจก.ยะลำกำรพิมพ์
(1992) 

รำคำ  6,500 บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................         (ลงชือ่)................................................        (ลงชื่อ)..............................................  
     (นำยกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                            (นำงซอยบัส  สุภำรี)                      (นำงณัฐวดี  สิงห์ลอ)                           (นำยอำสมี  เซะบำกอ) 
       นักวชิำกำรพัสดุ                                   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำยูบอเกำะ      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำยูบอเกำะ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในรอบเดือน...กรกฎาคม  2563.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสงัเขป) 

8 จัดซื้อน้ ำมันเบนซิน และน้ ำมันดีเซล  โครงกำรฯตำม
โครงกำรฝึกอบรมจิตอำสำฯ 

1,346.25 เฉพะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส  

รำคำ  1,346.25 บำท      

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส  

รำคำ  1,346.25 บำท      

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

9 จัดซื้อวัสดุท ำประตูเลื่อนอำคำรเรียนและจัดซื้อวัสดุท ำมุ้ง
ลวด 

12,777.50 เฉพะเจำะจง รำ้นเหนือและนิวดอกค ำใต้
พะเยำกำรค้ำและกำร

ก่อสร้ำง 
รำคำ  12,777.50 บำท      

รำ้นเหนือและนิวดอกค ำใต้
พะเยำกำรค้ำและกำร

ก่อสร้ำง 
รำคำ  12,777.50 บำท      

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

 
 
 
((ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ).........................................         (ลงชื่อ)................................................        (ลงชื่อ)..............................................  
     (นำยกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                            (นำงซอยบัส  สุภำรี)                      (นำงณัฐวดี  สิงห์ลอ)                           (นำยอำสมี  เซะบำกอ) 
       นักวชิำกำรพัสดุ                                   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำยูบอเกำะ      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำยูบอเกำะ 
 


