
ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป

1 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริมนม
โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2564 
(กองการศึกษาและวัฒนธรรม)

1,328,696.20.- ค้ดเลือก องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย/

1,328,696.20.-

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย/

1,328,696.20.-

เสนอราคาต่่าสุด

2 จ้างท่าตรายางงานวันเลือกต้ัง
(ส่านักปลัด)

1,050.- เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์ศิลป์ บล็อก/
1,050.-

ร้านพงศ์ศิลป์ บล็อก/
1,050.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

3 จ้างซ่อมบ่ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
(กองสาธารณสุข)

6,955.- เฉพาะเจาะจง ร้านประจวบแอร์/
6,955.-

ร้านประจวบแอร์/
6,955.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

4 จ้างซ่อมบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข)

6,530.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอที เรซซ่ิง/
6,530.-

ร้านไอที เรซซ่ิง/
6,530.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำบัง อ ำเภอกำบัง  จังหวัดยะลำ

      (นายธีรพัฒน์  ธรรมรัตน์)
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี

      นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลกาบัง

      วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำบัง อ ำเภอกำบัง  จังหวัดยะลำ

5 จ้างป้ายโครงเหล็กพร้อมกระดานงาน
เลือกต้ัง (ส่านักปลัด)

27,000.- เฉพาะเจาะจง นายมูหามัดดาโอ๊ะ มะเซ๊าะ/
27,000.-

นายมูหามัดดาโอ๊ะ มะเซ๊าะ/
27,000.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

6 จ้างบ่ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
(กองคลัง)

2,600.- เฉพาะเจาะจง ร้านประจวบแอร์/
2,600.-

ร้านประจวบแอร์/
2,600.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

7 จ้างบ่ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
(ส่านักปลัด)

8,934.50.- เฉพาะเจาะจง ร้านประจวบแอร์/
8,934.50.-

ร้านประจวบแอร์/
8,934.50.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

8 จ้างท่าฉากก้ัน งานเลือกต้ัง 15,000.- เฉพาะเจาะจง นายมูหามัดดาโอ๊ะ มะเซ๊าะ/
15,000.-

นายมูหามัดดาโอ๊ะ มะเซ๊าะ/
15,000.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

9 จ้างเหมาติดต้ังรูปพระบรมฉายา
ลักษณ์
(ส่านักปลัด)

12,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอามานี มามุ
12,500.-

นางสาวอามานี มามุ
12,500.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

      วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2564

      (นายธีรพัฒน์  ธรรมรัตน์)
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี

      นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลกาบัง



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำบัง อ ำเภอกำบัง  จังหวัดยะลำ

10 จ้างซ่อมบ่ารุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

4,120.- เฉพาะเจาะจง หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/
4,120.-

หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/
4,120.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

11 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(กองสาธารณสุข)

1,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านมีมฟาร์มาซี/
1,800.-

ร้านมีมฟาร์มาซี/
1,800.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

12 โครงการซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กฯ
(กองการศึกษาและวัฒนธรรม)

66,079.- เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย/

66,079.-

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย/

66,079.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

13 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) 45,025.- เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า/
45,025.-

ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า/
45,025.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่านักปลัด) 49,580.- เฉพาะเจาะจง หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/
4,9580.-

หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/
4,9580.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

      (นายธีรพัฒน์  ธรรมรัตน์)
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี

      นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลกาบัง

      วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำบัง อ ำเภอกำบัง  จังหวัดยะลำ

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 39,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/
39,000.-

หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/
39,000.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษาและวัฒนธรรม)

3,900.- เฉพาะเจาะจง หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/
3,900.-

หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/
3,900.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว
(ส่านักปลัด)

19,120.- เฉพาะเจาะจง ร้านวรวัฒน์ การค้า/
19,120.-

ร้านวรวัฒน์ การค้า/
19,120.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

      (นายธีรพัฒน์  ธรรมรัตน์)
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี

      นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลกาบัง

      วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2564


