
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในรอบเดือน...พฤศจิกายน  2564.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2564 

21,500 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา  14,700.20 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา  14,700.20 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
2 ซื้อวัสดุส าหรับเลือกตั้ง จ านวน ๕๑ รายการ ๕๕,๘๙๕ เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟ็ค 

ราคา  ๕๕,๘๙๕ บาท 
ร้านเพอร์เฟ็ค 

ราคา  ๕๕,๘๙๕ บาท 
เสนอราคา
เหมาะสม 

3 จ้างท าวัสดุประจ าหน่วยเลือกตั้งที่จ าเป็นเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) (ฉากก้ันโควิด ๑๙) จ านวน ๑๖ 
อัน 

6,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อาร์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  6,400 บาท      

ร้านเอส อาร์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  6,400 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

4 จ้างเปลี่ยนชุดคลัชคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์ Toyota 
ทะเบียน กจ ๓๖๘๒ ยะลา พร้อมค่าแรง จ านวน ๑ คัน 

๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รุจดีแอร์  
ราคา  ๒,๐๐๐ บาท      

รุจดีแอร์  
ราคา  ๒,๐๐๐ บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

5 ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
จ านวน ๑๒ รายการ พร้อมค่าขนส่ง 

14,932 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
ราคา  14,932 บาท      

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
ราคา  14,932 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

6 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์สีบัตรส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอ
เกาะ จ านวน ๔ ป้าย 

3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐมนอาร์ท  
ราคา  3,000 บาท      

ร้านณัฐมนอาร์ท  
ราคา  3,000 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

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

8,280 เฉพาะเจาะจง ร้านรามันการยาง 
ราคา  8,280 บาท      

ร้านรามันการยาง 
ราคา  8,280 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
(ลงชื่อ)...........................................              (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
        (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (:นางซอยบัส สุภารี)                                  (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                             (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในรอบเดือน...พฤศจิกายน  2564.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

8 
 

ซื้อตลับผ้าหมึก Printronix P ๘,๐๐๐ จ านวน ๑ ตลับ 4,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา  4,500 บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา  4,500 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จ านวน 
๒ รายการ 

๑๐,๒๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านจารึกการไฟฟ้า  
ราคา  ๑๐,๒๒๐ บาท 

ร้านจารึกการไฟฟ้า 
ราคา  ๑๐,๒๒๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................              (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
        (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (:นางซอยบัส สุภารี)                                  (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                             (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 


