
แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ .

เทศบาลตําบลบาลอ   อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา
วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซื้อผาระบายและถุงดําสําหรับ
ใสขยะ ตามโครงการกิจกรรม
“ทําความดีถวายพอ” เฉลิมพระ
เกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘

๕,๖๕๐.- ๕,๖๕๐.- ตกลงราคา ราน เอส วาย
เครื่องเขียน
(๕,๖๕๐.-)

ราน เอส วาย
เครื่องเขียน
(๕,๖๕๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๐๒/๒๕๕๘

วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒ จัดซื้อตนไม ตามโครงการกิจกรรม
“ทําความดีถวายพอ” เฉลิม
พระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
จํานวน ๓๐ ตน

๙๘,๐๐๐.- ๙๘,๐๐๐.- ตกลงราคา สวนไรหลวง
(๙๘,๐๐๐.-)

สวนไรหลวง
(๙๘,๐๐๐.-)

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ทํางานโดยตรง

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๐๓/๒๕๕๘

วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับ
เครื่อง ตัดหญา ตามโครงการ
กิจกรรม“ทําความดีถวายพอ”
เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
จํานวน ๑๑๔ ลิตร

๓,๙๙๐.- ๓,๙๙๐.- ตกลงราคา นายสรูมา  หะมะ
(๓,๙๙๐.-)

นายสรูมา  หะมะ
(๓,๙๙๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๐๔/๒๕๕๘

วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗



แบบ สขร.๑
- ๒ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๔ จางเหมาทําอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขารวมโครงการกิจกรรม
“ทําความดีถวายพอ” เฉลิมพระ
เกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ตกลงราคา น.ส.อาซีซะ  เฮาะมะ
(๒๐,๐๐๐.-)

น.ส.อาซีซะ  เฮาะมะ
(๒๐,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอ

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๑๑/๒๕๕๘

วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕ โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานี
สูบน้ําดวยไฟฟา บานละแอ หมูท่ี ๕
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๒,๘๒๒,๐๐๐.- ๒,๘๒๒,๐๐๐.- กรณีพิเศษ หจก.เอ เอ็น วาย
ซีวิลเอ็นจิเนียริง่
(๒,๘๒๒,๐๐๐.-)

หจก.เอ เอ็น วาย
ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
(๒,๘๒๒,๐๐๐.-)

เปนเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๐๑/๒๕๕๘

วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
๖ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณประปา

จํานวน ๑๐ รายการ
๕๒,๐๑๕.- ๕๒,๐๑๕.- ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด

ยะลาไทยวัฒน
(๕๒,๐๑๕.-)

หางหุนสวนจํากัด
ยะลาไทยวัฒน
(๕๒,๐๑๕.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๐๕/๒๕๕๘

วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
๗ โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) บริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาลอ
หมูท่ี ๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๑,๕๒๔,๐๐๐.- ๑,๕๒๔,๐๐๐.- กรณีพิเศษ หจก.จูเผ็งการโยธา
(๑,๕๒๔,๐๐๐.-)

หจก.จูเผ็งการโยธา
(๑,๕๒๔,๐๐๐.-)

เปนเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๐๒/๒๕๕๘

วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

๘ โครงการบํารุงตามกําหนดเสริมผิว
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานบาลอ หมูท่ี ๑
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๖๖๐,๐๐๐.- ๖๖๐,๐๐๐.- กรณีพิเศษ หจก.ดูวา แทรคเตอร
(๖๖๐,๐๐๐.-)

หจก.ดูวา แทรคเตอร
(๖๖๐,๐๐๐.-)

เปนเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๐๓/๒๕๕๘

วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗



แบบ สขร.๑
- ๓ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธซีื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๙ โครงการบํารุงตามกําหนดเสริมผิว
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานสะแตเซ็ง หมูท่ี ๑ – บาน
ลาตอ หมูท่ี ๓
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๑,๒๑๘,๐๐๐.- ๑,๒๑๘,๐๐๐.- กรณีพิเศษ หจก.ดูวา แทรคเตอร
(๑,๒๑๘,๐๐๐.-)

หจก.ดูวา แทรคเตอร
(๑,๒๑๘,๐๐๐.-)

เปนเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๐๔/๒๕๕๘

วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑๐ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน
อนุบาลตําบลบาลอ จํานวน ๔๓
รายการ

๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ตกลงราคา ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร

(๒๕,๐๐๐.-)

ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร

(๒๕,๐๐๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๐๖/๒๕๕๘

วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑๑ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณการจัด
กิจกรรม ตามโครงการอบรม
จริยธรรมและอัลกุรอาน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑๔
รายการ

๗,๐๐๐.- ๗,๐๐๐.- ตกลงราคา ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร
(๗,๐๐๐.-)

ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร
(๗,๐๐๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๐๗/๒๕๕๘

วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
ดารีซอ หมูท่ี ๕ บานละแอ
(เงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร)

๖๙๒,๖๐๐.- ๖๙๒,๖๐๐.- กรณีพิเศษ หจก.จูเผ็งการโยธา
(๖๙๒,๖๐๐.-)

หจก.จูเผ็งการโยธา
(๖๙๒,๖๐๐.-)

เปนเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๐๕/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล.

สายบลูกาตือบูใน หมูท่ี ๑ บาน
บาลอ
(เงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร)

๒๗๘,๗๐๐.- ๒๗๘,๗๐๐.- กรณีพิเศษ หจก.จูเผ็งการโยธา
(๒๗๘,๗๐๐.-)

หจก.จูเผ็งการโยธา
(๒๗๘,๗๐๐.-)

เปนเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๐๖/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗



แบบ สขร.๑
- ๓ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๑๔ จางเหมาถายเอกสารงบแสดง
สถานะการเงิน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๗ พรอมเขาเลม
สันกระดูกงู จํานวน ๖ เลม

๖๓๐.- ๖๓๐.- ตกลงราคา รานศิริวรรณ
(๖๓๐.-)

รานศิริวรรณ
(๖๓๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๑๒/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑๕ จัดซื้อถุงยังชีพใหแกครัวเรือน
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
พ้ืนท่ีตําบลบาลอ จํานวน ๓๐๐
ถุง

๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ตกลงราคา รานกะยะห
(๙๐,๐๐๐.-)

รานกะยะห
(๙๐,๐๐๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๐๘/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑๖ จัดซื้อน้ํามันเบนซินใชสําหรับเรือ
ในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

๖,๐๗๗.๕๐ ๖,๐๗๗.๕๐ ตกลงราคา นายสรูมา  หะมะ
(๖,๐๗๗.๕๐)

นายสรูมา  หะมะ
(๖,๐๗๗.๕๐)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๐๙/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๗ จางเหมาทําอาหารวางและ

เครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวม
โครงการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชน ภายใตกิจกรรมเยาวชน
จิตอาสา ครั้งท่ี ๓ ตอน “ผูเฒาเลา
...ผูเยาวเรียนรู” ครั้งท่ี ๒
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

๑๓,๘๗๕.- ๑๓,๘๗๕.- ตกลงราคา นางอูแมกาลือซง
กะโยะ

(๑๓,๘๗๕.-)

นางอูแมกาลือซง
กะโยะ

(๑๓,๘๗๕.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๑๓/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑๘ จางเหมาถายเอกสารพรอมเขา
เลมรายงานการควบคุมภายใน
จํานวน ๖ เลม

๒๗๐.- ๒๗๐.- ตกลงราคา รานศิริวรรณ
(๒๗๐.-)

รานศิริวรรณ
(๒๗๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๑๔/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗



แบบ สขร.๑
- ๔ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๑๙ จางเหมาทําโปสเตอร
ประชาสัมพันธการชําระภาษี
จํานวน ๑,๕๐๐ แผน

๗๕,๐๐๐.- ๗๕,๐๐๐.- ตกลงราคา รานวลัยรัตน
การพิมพ

(๗๕,๐๐๐.-)

รานวลัยรัตน การพิมพ
(๗๕,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๑๕/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๐ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณสําหรับ

เพาะปลูก ตามโครงการปลูกผัก
สวนครัวริมรั้วกินได ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๕
รายการ

๖,๕๗๖.- ๖,๕๗๖.- ตกลงราคา ราน อาร-ไอ อาบาดี
การกอสราง
(๖,๕๗๖.-)

ราน อาร-ไอ อาบาดี
การกอสราง
(๖,๕๗๖.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๑๐/๒๕๕๘

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)
(นางสาวนูรไอนี   ดาโอะ)

นักวิชาการพัสดุ


