
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก 

และราคา 
เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

โดยสรปุ 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 330.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านสุไหงวัสดุก่อสร้าง 
5950300001048 / 330.- 

ร้านสุไหงวัสดุก่อสร้าง / 330.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

2 
จ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษี ประจ าปี 2564 

2,160.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง 
1969800072659 / 2,160.- 

ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง / 
2,160.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

3 
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 005-
56-001/15 จ านวน 5 รายการ 

4,500.- เฉพาะเจาะจง 
นายปะกูรอซี เจ๊ะแว 
3961100186561 / 4,500.- 

นายปะกูรอซี เจ๊ะแว  / 4,500.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

4 
จ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค 
COVID-19 

1,125.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง 
1969800072659 / 1,125.- 

ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง / 
1,125.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

5 จ้างล้างเครื่องกรองน้ าและถังน้ า 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายมะแอ ยะปา  5961099000079 / 
7,000.- 

นายมะแอ ยะปา  / 7,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

6 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จ านวน 12 เครื่อง 16,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายปะกูรอซี เจ๊ะแว 
3961100186561 / 16,000.- 

นายปะกูรอซี เจ๊ะแว  / 16,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

7 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 
(ส านักปลัด) 

12,550.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน คิว.เอฟ.เอ.วัน คอม
2960200007155 / 12,550.- 

ร้าน คิว.เอฟ.เอ.วัน คอม / 12,550.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

8 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 
(กองช่าง) 

7,910.- เฉพาะเจาะจง 
เอ็ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
3969900249182 / 7,910.- 

เอ็ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส / 
7,910.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

9 
จ้างปรับปรุงทางระบายน้ าภายในต าบลปู
โยะ จ านวน 9 แห่ง 

143,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายอาซรี หะแว  3960100031303 / 
143,000.- 

นายอาซรี หะแว  / 143,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

 

แบบ  สขร.1 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก 

และราคา 
เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

โดยสรปุ 

10 
ซ่อมแซมยานพาหนะ  หมายเลขทะเบียน 
กง 4102 นธ 

7,750.- เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส วี คาร์เซอร์วิส 
0963537000598 / 7,750.- 

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส วี คาร์เซอร์วิส / 
7,750.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

11 
ซื้อวัสดุส านักงาน (กองช่าง) จ านวน 24 
รายการ 

15,687.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านไทยวัฒนา 3190900161047 / 
15,687.- 

ร้านไทยวัฒนา / 15,687.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

12 
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล จ านวน 4 
เครื่อง 

10,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านอุนเอียะหงวน 3100600980913 / 
10,000.- 

ร้านอุนเอียะหงวน  / 10,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

13 
จ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค 
COVID-19 

1,125.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง 
1969800072659 / 1,125.- 

ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง / 
1,125.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 
 
 
   นายพลกฤษณ์  อ านวยโชติสกุล                          นางสาวอุทิศา  มะหะหมัด 
  เจ้าพนักงานพัสดุ           ผู้อ านวยการกองคลัง 

               ผู้จัดท า                 ผู้ตรวจสอบ 


