
แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๘ .

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

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะ
ซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือก

และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง
๑ จางเหมาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑรถบรรทุกน้ํา

ดับเพลิงแบบเอนกประสงค หมายเลขทะเบียน
บฉ ๔๖๒๙

๑๙,๒๖๐.- ๑๙,๒๖๐.- ตกลงราคา สามารถเจริญ
วัฒนา

(๑๙,๒๖๐.-)

สามารถเจริญวัฒนา
(๑๙,๒๖๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๓๙/๒๕๕๘
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

๒ จางเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
ตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกีฬา
ฟุตซอล เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลบาลอ

๑๒,๖๐๐.- ๑๒,๖๐๐.- ตกลงราคา นางอูแมกาลือซง
กะโยะ

(๑๒,๖๐๐.-)

นางอูแมกาลือซง
กะโยะ

(๑๒,๖๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๔๐/๒๕๕๘
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

๓ จัดซื้ออุปกรณกีฬาตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล เด็ก และเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบล
บาลอ จํานวน ๒ รายการ

๔,๙๒๕.- ๔,๙๒๕.- ตกลงราคา รานมัยซานสปอรต
(๔,๙๒๕.-)

รานมัยซานสปอรต
(๔,๙๒๕.-)

เปนรานคาท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๒๗/๒๕๕๘
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

๔ จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบาลอ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
จํานวน ๔๔ รายการ

๔๓,๓๕๐.- ๔๓,๓๕๐.- ตกลงราคา ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร

(๔๓,๓๕๐.-)

ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร

(๔๓,๓๕๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๒๘/๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

๕ โครงการกอสรางฝายน้ําลนชนิดเรียงหิน หมูท่ี ๑
(จายขาดเงินสะสม)

๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- กรณีพิเศษ ราน อาร ไอ อาบาดี
การกอสราง

(๑๕๐,๐๐๐.-)

ราน อาร ไอ อาบาดี
การกอสราง

(๑๕๐,๐๐๐.-)

เปนเสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๑๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยตรอปอง
หมูท่ี ๓ (จายขาดเงินสะสม)

๑๙๐,๐๐๐.- ๑๙๐,๐๐๐.- กรณีพิเศษ ราน อาร ไอ อาบาดี
การกอสราง

(๑๘๙,๐๐๐.-)

ราน อาร ไอ อาบาดี
การกอสราง

(๑๘๙,๐๐๐.-)

เปนเสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๑๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
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ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโตะเยาะเหร
(จายขาดเงินสะสม)

๔๖๐,๐๐๐.- ๔๖๐,๐๐๐.- กรณีพิเศษ ราน อาร ไอ อาบาดี
การกอสราง

(๔๕๙,๕๐๐.-)

ราน อาร ไอ อาบาดี การ
กอสราง

(๔๕๙,๕๐๐.-)

เปนเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๑๓/๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

๘ จางเหมาตอสัญญาการใหบริการ
เชาพ้ืนท่ีจัดเก็บเว็บไซตเทศบาล
ตําบลบาลอ จํานวน ๓ รายการ

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ตกลงราคา บริษัท ไทยอินฟอร
เมชั่น ซิสเทม จํากัด

(๑๐,๐๐๐.-)

บริษัท ไทยอินฟอรเมช่ัน
ซิสเทม จํากัด
(๑๐,๐๐๐.-)

เปนเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๔๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

๙ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณประปา
จํานวน ๔ รายการ

๖๒,๘๐๐.- ๖๒,๘๐๐.- ตกลงราคา รุงเรืองเคมีคอลเซฟตี้
แอนดเซอรวิส
(๖๒,๘๐๐.-)

รุงเรืองเคมีคอลเซฟตี้
แอนดเซอรวิส
(๖๒,๘๐๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๒๙/๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)
(นางสาวนูรไอนี   ดาโอะ)

นักวิชาการพัสดุ


