
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในรอบเดือน...ธันวาคม  2564............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 
ประจ าเดือนธันวาคม  2564 

21,500 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา 13,316.20    บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา  13,316.20  บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
2 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานประจ า 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
จ านวน ๘ ชุด 

๑๒,๔๙๖ เฉพาะเจาะจง ร้านนานาก๊อปปี้ 2  
ราคา  ๑๒,๔๙๖ บาท 

ร้านนานาก๊อปปี้ 2  
ราคา  ๑๒,๔๙๖ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

3 จะ ซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด 
ขนาด ๒๐๐ ซีซี จ านวน ๑๒๔ วัน ส าหรับโรงเรียน
บ้านบือยอง โรงเรียนบ้านพอแม็ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบาลาสมีแล ประจ าปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ 

๓๘๐,๒๔๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ 
จ ากัด 

ราคา  ๓๘๐,๒๔๗.๕๐ บาท      

บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ 
จ ากัด 

ราคา  ๓๘๐,๒๔๗.๕๐ บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

4 
 

 จ้างเปลี่ยนยางนอก และยางในของรถยนต์บรรทุกขยะ  
อีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๖๒๕๕ ยะลา จ านวน ๖ เส้น พร้อม
ค่าแรง 

๓๙,๖๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
ราคา  ๓๙,๖๔๐ บาท      

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
ราคา  ๓๙,๖๔๐ บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

5 จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบคโฮ) ปรับปรุงคู
คลองระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในบริเวณชุมชน
ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ ๕ ต าบลกายูบอเกาะ  

30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดิเรก การค้า 
ราคา  30,000 บาท      

ร้านดิเรก การค้า 
ราคา  30,000 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

6 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖ ๕๓ 
๐๐๓๒ จ านวน ๑ เครื่อง 

940 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคา  940 บาท      

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคา  940 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...ธันวาคม  2564............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

7 
 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ (ส านักปลัด) 2,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา 2,000 บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  2,000 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ (กองคลัง) ๔,๔๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยี  จ ากัด 
ราคา  ๔,๔๘๐ บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด 

ราคา  ๔,๔๘๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

9 ซื้อวัสดุส านักงานจ านวน ๑๒ รายการ (ส านักปลัด) ๘,๐๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  ๘,๐๖๐ บาท      

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  ๘,๐๖๐ บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

10 
 

 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ (กองช่าง) ๓,๙๔๕ เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  ๓,๙๔๕ บาท      

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  ๓,๙๔๕ บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

11 ซื้อวัสดุส านักงานจ านวน ๙ รายการ (กองคลัง) ๘,๐๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  ๘,๐๖๐ บาท      

หจก.ยะลาบริบูรณ์ 
ราคา  ๘,๐๖๐ 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 
 
                                                                                                                        


