
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก 

และราคา 
เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

โดยสรปุ 

1 
จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 4 ผืน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ หยุดเผาป่าช่วงหน้าแล้ง 
ประจ าปี 2564 

2,880.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง 
1969800072659 / 2,880.- 

ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง / 
2,880.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

2 
จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จ านวน 50 ชุด 
ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ปี 2564 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเค.เอ็น สปอร์ต 3949900280900 
/ 5,000.- 

ร้านเค.เอ็น สปอร์ต  / 5,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

3 
เช่าเครื่องเสียงในโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี ปี 2564 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 
นายสะมะแอ บือราเฮง 

3960500250380 / 1,500.- 
นายสะมะแอ บือราเฮง / 1,500.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

4 
ป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ
ป้องกันไฟป่า ปี 2564 

720.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง 
1969800072659 / 72.- 

ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง / 
720.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

5 
เช่าเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ภารกิจป้องกันไฟป่า ปี 2564 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 
นายสะมะแอ บือราเฮง 

3960500250380 / 1,500.- 
นายสะมะแอ บือราเฮง / 1,500.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

6 
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลข
ทะเบียน บฉ 4664 นราธิวาส 

4,050.- เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส วี คาร์เซอร์วิส 
0963537000598 / 4,050.- 

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส วี คาร์เซอร์วิส / 
4,050.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

7 
จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 
2564 จ านวน 50 ชุด 

2,250.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเค.เอ็น สปอร์ต 3949900280900 
/ 5,000.- 

ร้านเค.เอ็น สปอร์ต  / 5,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

8 
เช่าเครื่องเสียง โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2564 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 
นายสะมะแอ บือราเฮง 

3960500250380 / 1,500.- 
นายสะมะแอ บือราเฮง / 1,500.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

9 
ป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2564 

720.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง 
1969800072659 / 72.- 

ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง / 
720.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 

แบบ  สขร.1 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก 

และราคา 
เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

โดยสรปุ 

10 

เช่าเครื่องเสียง โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการส าหรับผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง อบต.  
ปูโยะ ปี 2564 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 
นายสะมะแอ บือราเฮง 

3960500250380 / 1,500.- 
นายสะมะแอ บือราเฮง / 1,500.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

11 

จัดซื้อวัสดุอบรม โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการส าหรับผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง อบต.ปู
โยะ ปี 2564 จ านวน 60 ชุด 

4,200.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านขวัญชัยวิศวกรรม 
1960500284164 / 4,200.- 

ร้านขวัญชัยวิศวกรรม  / 4,200.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

12 

ป้ายไวนิล โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม 
และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการส าหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน และพนักงานจ้าง อบต.ปูโยะ ปี 
2564 

720.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง 
1969800072659 / 72.- 

ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริ้นต้ิง / 
720.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 
 
 
   นายพลกฤษณ์  อ านวยโชติสกุล                          นางสาวอุทิศา  มะหะหมัด 
  เจ้าพนักงานพัสดุ           ผู้อ านวยการกองคลัง 

               ผู้จัดท า                 ผู้ตรวจสอบ 


