
ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป

1 จ้างซ่อมกล้อง CCTV (ส านักปลัด) 69,350-. เฉพาะเจาะจง หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/
69,350.-

หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/
69,350.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  
(กองสาธารณสุข)

10,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์/
10,200.-

หจก.ยะลาบริบูรณ์/
10,200.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 35,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์/
35,000.-

หจก.ยะลาบริบูรณ์/
35,000.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 85,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์/
85,000.-

หจก.ยะลาบริบูรณ์/
85,000.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

5 จ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ 
สีบัตรเลือกต้ัง (ส านักปลัด)

12,960.- เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรดีไซด์
12,960.-

ร้านอักษรดีไซด์
12,960.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดือน  ธันวำคม 2564
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำบัง อ ำเภอกำบัง  จังหวัดยะลำ

      (นายธีรพัฒน์  ธรรมรัตน์)
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง

      วันท่ี  30  ธันวาคม  2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดือน  ธันวำคม 2564
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำบัง อ ำเภอกำบัง  จังหวัดยะลำ

6 จัดซ้ือ ชุด ATK (กองสาธารณสุข) 25,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านมีมฟาร์มาซี/
25,000.-

ร้านมีมฟาร์มาซี/
25,000.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

7 จัดซ้ือ ชุด PPE (กองสาธารณสุข) 60,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านมีมฟาร์มาซี/
60,000.-

ร้านมีมฟาร์มาซี/
60,000.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย (งานป้องกันฯ)

650.- เฉพาะเจาะจง ร้านกาบังวัสดุก่อสร้าง/
650.-

ร้านกาบังวัสดุก่อสร้าง/
650.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

9 จ้างเช่าเต้นท์ งานเลือกต้ัง (ส านักปลัด) 21,000.- เฉพาะเจาะจง นายมูหามะรอดี  บาเอะ/
21,000.-

นายมูหามะรอดี  บาเอะ/
21,000.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

10 จ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
หน่วยเลือกต้ัง (ส านักปลัด)

9,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรดีไซด์/
9,000.-

ร้านอักษรดีไซด์/
9,000.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

      วันท่ี  30  ธันวาคม  2564

      (นายธีรพัฒน์  ธรรมรัตน์)
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดือน  ธันวำคม 2564
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำบัง อ ำเภอกำบัง  จังหวัดยะลำ

11 จ้างท าป้ายไวนิล อบรมเลือกต้ัง
(ส านักปลัด)

900.- เฉพาะเจาะจง ร้านสะเตงโฆษณา/
900.-

ร้านสะเตงโฆษณา/
900.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

12 จ้างซ่อมแซมคอสะพานสายยือนัง
(กองช่าง)

20,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.อาบาดีโยธากิจ/
20,000.-

หจก.อาบาดีโยธากิจ/
20,000.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

13 จ้างท าป้ายป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ (ป้องกันฯ)

19,128.- เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรดีไซด์/
19,128.-

ร้านอักษรดีไซด์/
19,128.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

14 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(กองสาธารณสุข)

10,050.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทฯ/
10,050.-

หจก.ค็อกพิทฯ/
10,050.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

15 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(งานป้องกันฯ)

2,331.08.- เฉพาะเจาะจง ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง/
2,331.08.-

ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง/
2,331.08.-

มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้

      (นายธีรพัฒน์  ธรรมรัตน์)
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง

      วันท่ี  30  ธันวาคม  2564


