
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

1 
จ้างติดตั้งเวทพีร้อมรื้อถอน โครงการตาดีกา
สัมพันธ์ ประจ าปี 2564 

10,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสะมะแอ บือราเฮง 
3960500250380 / 10,000.- 

นายสะมะแอ บือราเฮง / 10,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

2 
เช่าเครื่องเสยีง โครงการตาดีกาสมัพันธ์ 
ประจ าปี 2564 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสะมะแอ บือราเฮง 
3960500250380 / 5,000.- 

นายสะมะแอ บือราเฮง / 5,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

3 
จ้างจัดสถานทีพ่ร้อมท าความสะอาด 
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจ าปี 2564 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายมะแอ ยะปา  5961099000079 / 
5,000.- 

นายมะแอ ยะปา  / 5,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

4 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการขลิบหนัง
หุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม
ประจ าปี 2564 จ านวน 80 ชดุ 

2,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางกามารียะ ดือเลาะ
3961000034441 / 2,000.- 

นางกามารียะ ดือเลาะ / 2,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

5 ป้ายไวนลิกิจกรรมจิตอาสา ปี 2564 1,500.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริน้ติง้ 
1969800072659 / 720.- 

ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริน้ติง้ / 
720.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

6 
จ้างงานบริการทางการแพทย์ ในโครงการ
ขลิบหนังหุ้มปลานอวัยวะเพศชายในเด็กและ
เยาวชนมสุลิมในต าบลปโูยะ ประจ าปี 2564 

32,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายอับดลุรอฮิม มะดาโอ๊ะ
3960600321688 / 32,000.- 

นายอับดลุรอฮิม มะดาโอ๊ะ  / 32,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

7  2,250.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเค.เอ็น สปอร์ต 3949900280900 
/ 5,000.- 

ร้านเค.เอ็น สปอร์ต  / 5,000.- 
มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ครบถ้วน 

8 
เช่าเครื่องเสียง โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2564 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 
นายสะมะแอ บือราเฮง 

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

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

9 
ป้ายไวนลิ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2564 

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

ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริน้ติง้ / 
720.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 

แบบ  สขร.1 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

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 

ป้ายไวนลิ โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม 
และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการส าหรับผู้บริหาร สมาชกิ อบต. 
พนักงาน และพนักงานจ้าง อบต.ปูโยะ ปี 
2564 

720.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริน้ติง้ 
1969800072659 / 720.- 

ร้านเดาลัต ดีไซต์ แอนด์ พริน้ติง้ / 
720.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 
 
 
   นายพลกฤษณ์  อ านวยโชติสกุล                          นางสาวอุทิศา  มะหะหมัด 
  เจ้าพนักงานพัสดุ           ผู้อ านวยการกองคลัง 

               ผู้จัดท า                 ผู้ตรวจสอบ 


