
แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๘ .

เทศบาลตําบลบาลอ   อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา
วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๑ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีดูแล
ระบบประปา

๗๐,๙๖๘.- ๗๐,๙๖๘.- ตกลงราคา นายมูดือทา  มะดะ
(๗๐,๙๖๘.-)

นายมูดือทา  มะดะ
(๗๐,๙๖๘.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี ๐๒๐/๒๕๕๘

วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒ จางเหมาบริการผูชวยเจาหนาท่ี

วิเคราะหนโยบายและแผน
๕๗,๖๖๑.- ๕๗,๖๖๑.- ตกลงราคา น.ส.อามีนา ดอฆอมูเซะ

(๕๗,๖๖๑.-)
น.ส.อามีนา ดอฆอมูเซะ

(๕๗,๖๖๑.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี ๐๒๑/๒๕๕๘

วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๘
๓ จางเหมาบริการผูชวยเจาหนาท่ี

การเงินและบัญชี
๕๓,๐๓๒.- ๕๓,๐๓๒.- ตกลงราคา น.ส.ฟาซียา มะแสหา

(๕๓,๐๓๒.-)
น.ส.ฟาซียา มะแสหา

(๕๓,๐๓๒.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี ๐๒๒/๒๕๕๘

วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘
๔ จัดซื้อของรางวัลสําหรับกิจกรรม

ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
จํานวน ๘ รายการ

๓๘,๗๖๐.- ๓๘,๗๖๐.- ตกลงราคา ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร

(๓๘,๗๖๐.-)

ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร

(๓๘,๗๖๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๑๑/๒๕๕๘

วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘

๕ จางเหมาทําปายไวนิล โครงการ
วันเด็กแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑ ผืน

๕,๕๐๐.- ๕,๕๐๐.- ตกลงราคา รานลันกราฟกยะลา
(๕,๕๐๐.-)

รานลันกราฟกยะลา
(๕,๕๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๑๖/๒๕๕๘

วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘
๖ จางเหมาประกอบอาหารและ

เครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็ก
แหงชาติ ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๘ จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นางอูแมกาลือซง
กะโยะ

(๑๐๐,๐๐๐.-)

นางอูแมกาลือซง
กะโยะ

(๑๐๐,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๑๗/๒๕๕๘

วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘



แบบ สขร.๑
- ๒ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๗ จางเหมาเชาเต็นทและเกาอ้ี ตาม
โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นายมูหัมมะรอป  เด็งจิ
(๑๐,๐๐๐.-)

นายมูหัมมะรอป  เด็งจิ
(๑๐,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๑๘/๒๕๕๘

วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘
๘ จางเหมาจัดสถานท่ีและตกแตงเวที

พรอมเครื่องเสียง ตามโครงการ
วันเด็กแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นายรุสมาน  หะเลาะ
(๑๐,๐๐๐.-)

นายรุสมาน  หะเลาะ
(๑๐,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๑๙/๒๕๕๘

วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘

๙ จางเหมาบริการคนงานประจํา
รถขยะ

๔๕,๖๒๖.- ๔๕,๖๒๖.- ตกลงราคา นายมูหะมัด อามิง
(๔๕,๖๒๖.-)

นายมูหะมัด อามิง
(๔๕,๖๒๖.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี ๐๒๓/๒๕๕๘

วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘
๑๐ จางเหมาบริการเจาหนาท่ีขับรถ

ขยะ
๔๕,๖๒๖.- ๔๕,๖๒๖.- ตกลงราคา นายพือลี สือแม

(๔๕,๖๒๖.-)
นายพือลี สือแม

(๔๕,๖๒๖.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี ๐๒๔/๒๕๕๘

วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘
๑๑ จางเหมาบริการคนงานประจํา

รถขยะ
๔๕,๖๒๖.- ๔๕,๖๒๖.- ตกลงราคา นายไอยุบ ดอแต

(๔๕,๖๒๖.-)
นายไอยุบ ดอแต

(๔๕,๖๒๖.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี ๐๒๕/๒๕๕๘

วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘
๑๒ จางเหมาบริการคนงานประจํา

รถขยะ
๔๔,๒๘๔.- ๔๔,๒๘๔.- ตกลงราคา นายรูสดี เฮงบารู

(๔๔,๒๘๔.-)
นายรูสดี เฮงบารู

(๔๔,๒๘๔.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี ๐๒๖/๒๕๕๘

วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย

หลังมัสยิด หมูท่ี ๓ บานสะแตเซ็ง
(เงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร)

๘๓,๗๐๐.- ๘๓,๗๐๐.- ตกลงราคา หจก.จูเผ็งการโยธา
(๘๓,๗๐๐.-)

หจก.จูเผ็งการโยธา
(๘๓,๗๐๐.-)

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๐๗/๒๕๕๘

วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘



แบบ สขร.๑
- ๓ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๑๔ โครงการกอสรางถนน คสล.
สายตารง หมูท่ี ๖ บานปลูัย
(เงินเรงดวน)

๔,๐๐๐,๐๐๐.- ๔,๐๐๐,๐๐๐.- กรณีพิเศษ หจก.จูเผ็งการโยธา
(๔,๐๐๐,๐๐๐.-)

หจก.จูเผ็งการโยธา
(๔,๐๐๐,๐๐๐.-)

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๐๘/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
๑๕ โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

ลาตอใน หมูท่ี ๑ บานบาลอ
(เงินชดเชยรายได)

๒,๐๓๐,๘๐๐.- ๒,๐๓๐,๘๐๐.- กรณีพิเศษ หจก.จูเผ็งการโยธา
(๒,๐๓๐,๘๐๐.-)

หจก.จูเผ็งการโยธา
(๒,๐๓๐,๘๐๐.-)

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๐๙/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
๑๖ โครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนน

เลียบทุงนา หมูท่ี ๒, หมูท่ี ๕
(จายขาดเงินสะสม)

๑,๒๘๒,๐๐๐.- ๑,๒๘๒,๐๐๐.- กรณีพิเศษ หจก.จูเผ็งการโยธา
(๑,๒๘๒,๐๐๐.-)

หจก.จูเผ็งการโยธา
(๑,๒๘๒,๐๐๐.-)

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๑๐/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
๑๗ จัดซื้อวัสดปุระปา

จํานวน ๒ รายการ
๘๒,๔๐๐.- ๘๒,๔๐๐.- ตกลงราคา รุงเรืองเคมี

คอลเซฟตี้แอนด
เซอรวิส

(๘๒,๔๐๐.-)

รุงเรืองเคมี
คอลเซฟตี้แอนด

เซอรวิส
(๘๒,๔๐๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๑๒/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

๑๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณของรางวัล และ
เกียรติบัตรพรอมกรอบ สําหรับ
กิจกรรมประกวดหนูนอยฟนสวย
จํานวน ๓ รายการ

๒,๕๓๕.- ๒,๕๓๕.- ตกลงราคา ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร
(๒,๕๓๕.-)

ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร
(๒,๕๓๕.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๑๓/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

๑๙ จางเหมาทําตรายาง สํานักปลัด
จํานวน ๓ อัน

๖๘๐.- ๖๘๐.- ตกลงราคา หจก.ยะลาการพิมพ
(๑๙๙๒)
(๖๘๐.-)

หจก.ยะลาการพิมพ
(๑๙๙๒)
(๖๘๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๒๐/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
๒๐ จางเหมาถายเอกสารบันทึกตกลง

จาง จํานวน ๒๔ ชุด
๓๘๔.- ๓๘๔.- ตกลงราคา ราน ศิริวรรณ

(๓๘๔.-)
ราน ศิริวรรณ

(๓๘๔.-)
เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๒๑/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘



แบบ สขร.๑
- ๔ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคดัเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๒๑ จางเหมาทําใบเสร็จคาน้ําประปา ๗,๕๐๐.- ๗,๕๐๐.- ตกลงราคา หจก.ยะลาการพิมพ
(๑๙๙๒)

(๗,๕๐๐.-)

หจก.ยะลาการพิมพ
(๑๙๙๒)

(๗,๕๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๒๒/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
๒๒ จางเหมาทําตรายาง กองชาง

จํานวน ๒ อัน
๘๗๐.- ๘๗๐.- ตกลงราคา หจก.ยะลาการพิมพ

(๑๙๙๒)
(๘๗๐.-)

หจก.ยะลาการพิมพ
(๑๙๙๒)
(๘๗๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๒๓/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
๒๓ จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม

รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา
สมาย หมายเลขทะเบียน กนง
๖๕๘ ยล จํานวน ๑ คัน

๑,๒๐๐.- ๑,๒๐๐.- ตกลงราคา นายอัสมันต  สะการี
(๑,๒๐๐.-)

นายอัสมันต  สะการี
(๑,๒๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๒๔/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

๒๔ จางเหมาทําปายไวนิล โครงการ
หนูนอยฟนสวย จํานวน ๑ ผืน

๖๐๐.- ๖๐๐.- ตกลงราคา รานโกตา โฆษณา
(๖๐๐.-)

รานโกตา โฆษณา
(๖๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอ

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๒๕/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
๒๕ จางเหมาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร หมายเลข
๔๑๖-๔๘-๐๐๐๕ จํานวน ๑
เครื่อง

๑๒,๖๘๕.- ๑๒,๖๘๕.- ตกลงราคา เอชเอ็นพีเซอรวิส
(๑๒,๖๘๕.-)

เอชเอ็นพีเซอรวิส
(๑๒,๖๘๕.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอ

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๒๖/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

๒๖ จางเหมาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑรถยนต เทศบาลตําบล
บาลอ หมายเลขทะเบียน
กข ๔๑๑๙ ยล

๑๓,๘๖๐.- ๑๓,๘๖๐.- ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด
ค็อกพิทเจริญการยาง

(๑๓,๘๖๐.-)

หางหุนสวนจํากัด
ค็อกพิทเจริญการยาง

(๑๓,๘๖๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๒๗/๒๕๕๘

วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)..............................................
(นางสาวนูรไอนี   ดาโอะ)

นักวิชาการพัสดุ




