
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในรอบเดือน...กุมภาพันธ์  2563.............. 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2563 

20,000 
 

เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา   9,714.83 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

ราคา   9,714.83 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพ่ือใช้ในราชการอบต. 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2562 
1,500 เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 

ออยล์ เซอร์วิส 
ราคา   -   บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 
ราคา  -   บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
3 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง(ดีเซล) ตามโครงการขุดบ่อน้ าตื้น เพ่ือ

แก้ปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี  2563 จ านวน 130 ลิตร 
3,508.70 เฉพะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 

ออยล์ เซอร์วิส 
 ราคา  3,508.70 บาท      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น 
ออยล์ เซอร์วิส 

 ราคา  3,508.70 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

4 
 

ซื้อถังซีเมนต์ส าเร็จรูป(ท่อบ่อน้ าตื้น) ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๐ 
เมตร จ านวน ๓๒ ท่อน ตามโครงการขุดบ่อน้ าตื้น เพ่ือ
แก้ปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี ๒๕๖๓ 

11,360 เฉพะเจาะจง ร้านกาดือแปวัสดุ   
ราคา 11,360 บาท      

ร้านกาดือแปวัสดุ   
ราคา 11,360 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

5 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาโครงการหนูน้อยนักกีฬาครอบครัว
สัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ รายการ 

๑๔,๗๐๐ เฉพะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส สปอร์  
ราคา ๑๔,๗๐๐ บาท      

ร้านเอ็ม เอส สปอร์  
ราคา ๑๔,๗๐๐ บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................              (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
        (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (:นางซอยบัส สุภารี)                                  (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                             (นายอาสมี  เซะบากอ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
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งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 
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ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
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6 
 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) 10,760 เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  

ราคา   10,760บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  

ราคา   10,760บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ (กองช่าง) ๙,๐๖๐ เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์

เทคโนโลยี  จ ากัด  
ราคา   ๙,๐๖๐ บาท 

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  

ราคา   ๙,๐๖๐ บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ (กองคลัง) ๑๐,๗๖๐ เฉพะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  

 ราคา  ๑๐,๗๖๐ บาท      

บริษัท ยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี  จ ากัด  

 ราคา  ๑๐,๗๖๐ บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

9 
 

จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ Toyota  
ทะเบียน กจ 3682 ยะลา  พร้อมค่าแรง   จ านวน  1  คัน 

2,306.39 เฉพะเจาะจง บริษัทพิธานพาณิชย์จ ากัด 
สาขายะลา  

ราคา 2,306.39 บาท      

บริษัทพิธานพาณิชย์จ ากัด 
สาขายะลา  

ราคา 2,306.39 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

10 จัดจ้างท าตรายางของ อบต.กายูบอเกาะ จ านวน  3  
รายการ (กองคลัง) 

1,230 เฉพะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก  
ราคา 1,230 บาท      

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก  
ราคา 1,230 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................              (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
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           นักวิชาการพัสดุ                                ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
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งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 
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11 
 

จ้างจัดจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
๔๐ ที่นั่ง จ านวน ๓ คัน เป็นเวลา ๑ วัน ตามตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบาลาสมีแล ประจ าปี  2563 

22,500 เฉพะเจาะจง นายอาฟัรดี รอฮิง  
ราคา   22,500บาท 

นายอาฟัรดี รอฮิง  
ราคา   22,500บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

 

12 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ ๒ บาน  
จ านวน  1  ตู้  (ส านักปลัด) 

5,500 เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา   5,500 บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ ์ 
ราคา   5,500 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

13 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน  จ านวน ๒ ตู้   (กอง
คลัง) 

5,500 เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา   5,500 บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ ์ 
ราคา   5,500 บาท 

เสนอราคา
เหมาะสม 

14 
 

จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ Toyota  
ทะเบียน กจ 3682 ยะลา  พร้อมค่าแรง   จ านวน  1  คัน 

2,306.39 เฉพะเจาะจง บริษัทพิธานพาณิชย์จ ากัด 
สาขายะลา  

ราคา 2,306.39 บาท      

บริษัทพิธานพาณิชย์จ ากัด 
สาขายะลา  

ราคา 2,306.39 บาท      

เสนอราคา
เหมาะสม 

15 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑4 รายการ (ส านักปลัด) 11,620 เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา 11,620บาท     

หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา 11,620 บาท     

เสนอราคา
เหมาะสม 

15 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ (กองช่าง) ๔,๘๐๒ เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา ๔,๘๐๒ บาท     

หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา ๔,๘๐๒ บาท     

เสนอราคา
เหมาะสม 

15 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ (กองคลัง) ๘,๔๕๓ เฉพะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา ๘,๔๕๓ บาท     

หจก.ยะลาบริบูรณ์  
ราคา ๘,๔๕๓ บาท     

เสนอราคา
เหมาะสม 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................              (ลงชื่อ).........................................                (ลงชื่อ)................................................             (ลงชื่อ)..............................................  
        (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (:นางซอยบัส สุภารี)                                  (นางณัฐวดี  สิงหล์อ)                             (นายอาสมี  เซะบากอ) 
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