
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในรอบเดือน.....กันยายน  2563.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนกันยำยน  2563 1,200 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชุติมำ  แซ่ตั้น 
รำคำ  1,200 บำท 

นำงสำวชุติมำ  แซ่ตั้น 
รำคำ  1,200 บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ในรำชกำรอบต. ประจ ำเดือน
กันยำยน  2563 

21,500 
 

เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

รำคำ  9,090.85  บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

รำคำ  9,090.85  บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

 
3 จัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพ่ือใช้ในรำชกำรอบต. 

ประจ ำเดือนกันยำยน  2561 
1,500.- เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รำมัน

ปิโตรเลียม  
รำคำ  -  บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รำมัน
ปิโตรเลียม  

รำคำ  -   บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร (ส ำนักปลัด) 5,970 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยะลำแอดวำนซ์
เทคโนโลยี  จ ำกัด 
รำคำ 5,970 บำท 

บริษัท ยะลำแอดวำนซ์
เทคโนโลยี  จ ำกัด 
รำคำ 5,970 บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร (กองช่ำง) ๘,๐๗๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท ยะลำแอดวำนซ์
เทคโนโลยี  จ ำกัด 
รำคำ ๘,๐๗๐บำท 

บริษัท ยะลำแอดวำนซ์
เทคโนโลยี  จ ำกัด 
รำคำ ๘,๐๗๐บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร (กองคลัง) ๕,๖๗๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท ยะลำแอดวำนซ์
เทคโนโลยี  จ ำกัด 
รำคำ ๕,๖๗๐ บำท 

บริษัท ยะลำแอดวำนซ์
เทคโนโลยี  จ ำกัด 
รำคำ ๕,๖๗๐ บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

7 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน  ๑5  รำยกำร   74,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรึกกำรไฟฟ้ำ  
รำคำ 74,600 บำท 

ร้ำนจำรึกกำรไฟฟ้ำ  
รำคำ 74,600 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...กันยายน  2563.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์โครงสร้ำงเหล็กแบบ
ผนังโล่ง ม.๓ บ้ำนพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนพงลือแบ)  ต ำบล   
กำยูบอเกำะ อ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 

๑,๒๐๐,๐๐๐ คัดเลือก หจก.กำดือแป วัสดุ 
รำคำ ๑,๑๙๕,๐๐๐ บำท 

หจก.กำดือแป วัสดุ 
รำคำ ๑,๑๙๕,๐๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 

9 โครงกำรปรับปรุงสระเก็บน้ ำ บ้ำนตะโละดือเล หมู่ที่ ๓ 
ต ำบล   กำยูบอเกำะ อ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 

1,500,000 คัดเลือก หจก.กำดือแป วัสดุ 
รำคำ ๑,๔๙๕,๐๐๐ บำท 

หจก.กำดือแป วัสดุ 
รำคำ ๑,๔๙๕,๐๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 

10 ซื้อชุดโต๊ะประชุม เก้ำอ้ีประชุม และชุดรับแขกห้องประชุม 
อบต.กำยูบอเกำะ จ ำนวน ๗ รำยกำร 

417,775 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรือเสำะเฟอร์นิเจอร์
รำคำ  417,775 บำท 

ร้ำนรือเสำะเฟอร์นิเจอร์
รำคำ  417,775 บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

11 ซ้ือชุดไมค์ประชุม อบต.กำยูบอเกำะ พร้อมติดตั้ง จ ำนวน ๕ 
รำยกำร 

๑๒๑,๙๐๐ เฉพำะเจำะจง รำมันอีเล็กทรอนิกส์  
รำคำ  ๑๒๑,๙๐๐บำท 

รำมันอีเล็กทรอนิกส์  
รำคำ  ๑๒๑,๙๐๐บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

12 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรคัดแยก
ขยะและกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยน้ ำหมักปุ๋ย
ชีวภำพและเตำเผำไร้มลพิษ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ จ ำนวน 
๑๓ รำยกำร 

5,965 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหนือและนิวดอกค ำใต้
พะเยำกำรค้ำและกำร

ก่อสร้ำง 
รำคำ  5,965 บำท 

ร้ำนเหนือและนิวดอกค ำใต้
พะเยำกำรค้ำและกำร

ก่อสร้ำง 
รำคำ  5,965 บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

13 ซื้ออุปกรณ์กีฬำ จ ำนวน ๗ รำยกำร 60,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็ม เอส สปอร์  
รำคำ  60,000 บำท 

ร้ำนเอ็ม เอส สปอร์  
รำคำ  60,000 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...กันยายน  2563.............. 
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพแก่กลุ่มสตรี 
เยำวชนและประชำชนในพื้นที่ ฝึกอำชีพกำรท ำกระเป๋ำผ้ำ
และสบู่ล้ำงมือสร้ำงรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

21,379 เฉพำะเจำะจง ร้ำน Check in I-din food 
truck  

รำคำ 21,379 บำท 

ร้ำน Check in I-din food 
truck  

รำคำ 21,379 บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

15 ซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน ๑๘ รำยกำร (ส ำนักปลัด) 18,445 เฉพำะเจำะจง หจก.ยะลำบริบูรณ์  
รำคำ 18,445 บำท 

หจก.ยะลำบริบูรณ ์ 
รำคำ 18,445 บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

16 ซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน ๑๐ รำยกำร (กองช่ำง) 8,094 เฉพำะเจำะจง หจก.ยะลำบริบูรณ์  
รำคำ 8,094 บำท 

หจก.ยะลำบริบูรณ ์ 
รำคำ 8,094 บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

17 ซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร (กองคลัง) ๑๐,๘๑๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ยะลำบริบูรณ์  
รำคำ ๑๐,๘๑๐ บำท 

หจก.ยะลำบริบูรณ ์ 
รำคำ ๑๐,๘๑๐ บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

18 ซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน ๑๒ รำยกำร (กองกำรศึกษำ) ๒,๔๕๓ เฉพำะเจำะจง หจก.ยะลำบริบูรณ์  
รำคำ ๒,๔๕๓บำท 

หจก.ยะลำบริบูรณ ์ 
รำคำ ๒,๔๕๓ บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

19 ซื้อท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ
เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง หมู่ที่ ๕ ต ำบล         
กำยูบอเกำะ จ ำนวน ๔ รำยกำร 

41,617 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกำดือแปวัสดุ 
รำคำ  41,617 บำท 

ร้ำนกำดือแปวัสดุ 
รำคำ  41,617 บำท 

เสนอรำคำ
เหมำะสม 

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


