
แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ .

เทศบาลตําบลบาลอ   อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและ
หลอลื่น สําหรับรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข ๔๑๑๙ ยล

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นายสรูมา  หะมะ
(๑๐๐,๐๐๐.-)

นายสรูมา  หะมะ
(๑๐๐,๐๐๐.-)

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ
โดยตรง

บันทึกตกลงซื้อ
เลขท่ี ๐๐๑/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น สําหรับรถบรรทุกน้ํา
บฉ ๔๖๒๙

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นายสรมูา  หะมะ
(๕๐,๐๐๐.-)

นายสรูมา  หะมะ
(๕๐,๐๐๐.-)

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ
โดยตรง

บันทึกตกลงซื้อ
เลขท่ี ๐๐๒/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๓ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น สําหรับรถเครนกระเชา
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๑๘

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นายสรูมา  หะมะ
(๕๐,๐๐๐.-)

นายสรูมา  หะมะ
(๕๐,๐๐๐.-)

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ
โดยตรง

บันทึกตกลงซื้อ
เลขท่ี ๐๐๓/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๔ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น สําหรับรถบรรทุกขยะ
๘๐-๖๕๔๑,รถบรรทุกขยะ
๘๐-๔๘๓๕

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นายสรูมา  หะมะ
(๕๐,๐๐๐.-)

นายสรูมา  หะมะ
(๕๐,๐๐๐.-)

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ
โดยตรง

บันทึกตกลงซื้อ
เลขท่ี ๐๐๔/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๕ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

๖๖,๐๐๐.- ๖๖,๐๐๐.- ตกลงราคา น.ส.มารีแย  มะสีละ
(๖๖,๐๐๐.-)

น.ส.มารีแย  มะสีละ
(๖๖,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๐๑/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗



แบบ สขร.๑
- ๒ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๖ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีทําความ
สะอาด

๗๒,๐๐๐.- ๗๒,๐๐๐.- ตกลงราคา น.ส.อาดีละ  สะยาดะ
(๗๒,๐๐๐.-)

น.ส.อาดีละ  สะยาดะ
(๗๒,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๐๒/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๗ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีบันทึก

ใบเสร็จขยะ
๗๘,๐๐๐.- ๗๘,๐๐๐.- ตกลงราคา น.ส.นัยนา นะดารานิง

(๗๘,๐๐๐.-)
น.ส.นัยนา นะดารานิง

(๗๘,๐๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๐๓/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๘ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีกวาดถนน ๕๔,๐๐๐.- ๕๔,๐๐๐.- ตกลงราคา นายดือนัง  อาแว

(๕๔,๐๐๐.-)
นายดือนัง  อาแว

(๕๔,๐๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๐๔/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๙ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีกวาดถนน ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นายอิสะมะแอ  แมเราะ

(๖๐,๐๐๐.-)
นายอิสะมะแอ  แมเราะ

(๖๐,๐๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๐๕/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๐ จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต

บรรทุกพรอมเครนกระเชา และชาง
ไฟฟา ประจําเทศบาลตําบลบาลอ

๗๔,๔๐๐.- ๗๔,๔๐๐.- ตกลงราคา นายอาลี  อูเซ็ง
(๗๔,๔๐๐.-)

นายอาลี  อูเซ็ง
(๗๔,๔๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๐๖/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๑ จางเหมาบริการคนงาน

ประจํารถเครน
๖๖,๐๐๐.- ๖๖,๐๐๐.- ตกลงราคา นายอุหมาด  อินทธนู

(๖๖,๐๐๐.-)
นายอุหมาด  อินทธนู

(๖๖,๐๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๐๗/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๒ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีกวาดถนน ๘๐,๔๐๐.- ๘๐,๔๐๐.- ตกลงราคา นายมะ  ดาระปุป

(๘๐,๔๐๐.-)
นายมะ  ดาระปุป

(๘๐,๔๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๐๘/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗



แบบ สขร.๑
- ๓ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๑๓ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีดูแลรักษา
ตนไมและสวนหยอม

๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นายหาซัน  หะยีเซ็ง
(๙๐,๐๐๐.-)

นายหาซัน  หะยีเซ็ง
(๙๐,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๐๙/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๔ จางเหมาบริการคนงานประจํา

รถขยะ
๗๘,๐๐๐.- ๗๘,๐๐๐.- ตกลงราคา นายถาวร  หนิหลง

(๗๘,๐๐๐.-)
นายถาวร  หนิหลง

(๗๘,๐๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๑๐/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๕ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีดูแลเด็ก

อนุบาลและปฐมวัย
๗๘,๐๐๐.- ๗๘,๐๐๐.- ตกลงราคา น.ส.อานีซน  ซิมา

(๗๘,๐๐๐.-)
น.ส.อานีซน  ซิมา

(๗๘,๐๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๑๑/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๖ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีบันทึก

ใบเสร็จประปา
๗๕,๖๐๐.- ๗๕,๖๐๐.- ตกลงราคา น.ส.รอมือเลาะ  ยิงทา

(๗๕,๖๐๐.-)
น.ส.รอมือเลาะ  ยิงทา

(๗๕,๖๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๑๒/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๗ จางเหมาบริการผูชวยเจาหนาท่ี

การเงินและบัญชี
๗๕,๖๐๐.- ๗๕,๖๐๐.- ตกลงราคา น.ส.นรูรีฮัน  เจะโซะ

(๗๕,๖๐๐.-)
น.ส.นรูรีฮัน  เจะโซะ

(๗๕,๖๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๑๓/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๘ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีดูแล

สนามหญา
๗๒,๐๐๐.- ๗๒,๐๐๐.- ตกลงราคา นายมะตอเหร  บือซา

(๗๒,๐๐๐.-)
นายมะตอเหร  บือซา

(๗๒,๐๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๑๔/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๙ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีดูแลรักษา

ตนไมและสนามหญา
๗๓,๒๐๐.- ๗๓,๒๐๐.- ตกลงราคา นายมะตอเฮ หะยีสามะ

(๗๓,๒๐๐.-)
นายมะตอเฮ  หะยีสามะ

(๗๓,๒๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๑๕/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗



แบบ สขร.๑
- ๔ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๒๐ จางเหมาบริการคนงานประจํา
รถขยะ

๗๘,๐๐๐.- ๗๘,๐๐๐.- ตกลงราคา นายมะรอสือดี  ยูโซะ
(๗๘,๐๐๐.-)

นายมะรอสือดี  ยูโซะ
(๗๘,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๑๖/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๑ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีขับรถขยะ ๗๘,๐๐๐.- ๗๘,๐๐๐.- ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  เจะเลาะ

(๗๘,๐๐๐.-)
นายอับดุลเลาะ  เจะเลาะ

(๗๘,๐๐๐.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๑๗/๒๕๕๘

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๒ จางเหมาถายเอกสารเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ พรอมเขาเลม
ปกเคลือบ

๓,๙๔๐.- ๓,๙๔๐.- ตกลงราคา ราน ศิริวรรณ
(๓,๙๔๐.-)

ราน ศิริวรรณ
(๓,๙๔๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๐๑/๒๕๕๘

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒๓ จางเหมาถายเอกสารและเขาเลม
จํานวน ๓ รายการ

๑,๖๕๑.- ๑,๖๕๑.- ตกลงราคา ราน คิดมัต
(๑,๖๕๑.-)

ราน คิดมัต
(๑,๖๕๑.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอ

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๐๒/๒๕๕๘

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๔ จางเหมาถายเอกสารแบบเสนอ

โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมเขาเลม

๔๑๔.- ๔๑๔.- ตกลงราคา ราน คิดมัต
(๔๑๔.-)

ราน คิดมัต
(๔๑๔.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอ

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๐๓/๒๕๕๘

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๕ จางเหมาทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธรับลงทะเบียน
ผูสูงอายุและคนพิการ

๑,๓๑๒.๕๐ ๑,๓๑๒.๕๐ ตกลงราคา ราน ลันกราฟกยะลา
(๑,๓๑๒.๕๐)

ราน ลันกราฟกยะลา
(๑,๓๑๒.๕๐)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๐๔/๒๕๕๘

วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗



แบบ สขร.๑
- ๕ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๒๖ โครงการประกอบอาหารกลางวัน
และอาหารวางสําหรับเด็กใน
โรงเรียนอนุบาลตําบลบาลอ และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบาลอ
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗

๓๓๓,๔๘๐.- ๓๓๓,๔๘๐.- กรณีพิเศษ นางคอตีเยาะ  ตอฮา
(๓๓๓,๔๘๐.-)

นางคอตีเยาะ  ตอฮา
(๓๓๓,๔๘๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี ๐๑๘/๒๕๕๘

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒๗ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีกวาดถนน ๕๕,๐๐๐.- ๕๕,๐๐๐.- ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ เจะเลาะ
(๕๕,๐๐๐.-)

นายอับดุลเลาะ  เจะเลาะ
(๕๕,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลกจาง
เลขท่ี ๐๑๙/๒๕๕๘

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)
(นางสาวนูรไอนี   ดาโอะ)

นักวิชาการพัสดุ


