
แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ .

เทศบาลตําบลบาลอ   อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา
วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือก

และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซื้ออุปกรณกีฬาและถวยรางวัล จํานวน ๖ รายการ
โครงการการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใตช่ือ “กิจกรรม
สานสัมพันธกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลบาลอ”

๗,๖๔๐.- ๗,๖๔๐.- ตกลงราคา รานมัยซานสปอรต
(๗,๖๔๐.-)

รานมัยซานสปอรต
(๗,๖๔๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๓๐/๒๕๕๘

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒ จางเหมาเชาเตนทและเครื่องเสียง จํานวน ๒ รายการ
โครงการการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป ประจําป ๒๕๕๘ ภายใตช่ือ “กิจกรรมสานสัมพันธ
กีฬาเด็กและเยาวชนตําบลบาลอ”

๒๒,๕๐๐.- ๒๒,๕๐๐.- ตกลงราคา นายรุสมาน  หะเลาะ
(๒๒,๕๐๐.-)

นายรุสมาน  หะเลาะ
(๒๒,๕๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๔๒/๒๕๕๘

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓ จางเหมาทําอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม กิจกรรมการ
จัดงานของดีเมืองรามัน ภายใตช่ือ “เบิกฟารามัน สืบ
สานวัฒนธรรมทองถ่ินเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
เจาฟาหญิงสิรินธร ประจําป ๒๕๕๘”

๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- ตกลงราคา นางสาวอาซีซะ
เฮาะมะ

(๑๒,๐๐๐.-)

นางสาวอาซีซะ
เฮาะมะ

(๑๒,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอ

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๔๓/๒๕๕๘

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๔ จัดซื้อวัสดุและอุปกณประกอบการฝกอบรมและของท่ี
ระลึก จํานวน ๔ รายการ โครงการฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานดานการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพของ
เทศบาลตําบลบาลอ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

๖,๔๓๐.- ๖,๔๓๐.- ตกลงราคา ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร
(๖,๔๓๐.-)

ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร
(๖,๔๓๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๓๑/๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘



แบบ สขร.๑
- ๒ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๕ จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม โครงการฝกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานดานการ
บริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ
ของเทศบาลตําบลบาลอ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘

๒,๑๐๐.- ๒,๑๐๐.- ตกลงราคา นางสาวอาซีซะ
เฮาะมะ

(๒,๑๐๐.-)

นางสาวอาซีซะ เฮาะมะ
(๒,๑๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอ

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๔๔/๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๖ จางเหมารถบัสปรับอากาศโครงการ
ฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานดานการบริหาร
องคกรใหมีประสิทธิภาพของ
เทศบาลตําบลบาลอ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘

๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นางอําพร แกลวณรงค
(๗๐,๐๐๐.-)

นางอําพร แกลวณรงค
(๗๐,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๔๕/๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๗ จางเหมาทําปายไวนิลโครงการ
ฝกอบรมและทัศนศึกษา  ดูงาน
ดานการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพของเทศบาลตําบล
บาลอ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
จํานวน ๑ ผืน

๑,๔๐๐.- ๑,๔๐๐.- ตกลงราคา รานลันกราฟกยะลา
(๑,๔๐๐.-)

รานลันกราฟกยะลา
(๑,๔๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๔๖/๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๘ โครงการประกอบอาหารกลางวัน
และอาหารวางสําหรับเด็กใน
โรงเรียนอนุบาลตําบลบาลอ และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบาลอ
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘

๓๐๗,๖๒๐.- ๓๐๗,๖๒๐.- กรณีพิเศษ นางคอตีเยาะ ตอฮา
(๓๐๗,๖๒๐.-)

นางคอตีเยาะ ตอฮา
(๓๐๗,๖๒๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี ๐๒๗/๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘



แบบ สขร.๑
- ๓ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๙ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘

๕๒๖,๖๔๕.๒๒ ๕๒๖,๖๔๕.๒๒ กรณีพิเศษ สหกรณโคนมไทย –
เดนมารค อาวนอย จํากัด

(๕๒๖,๖๔๕.๒๒)

สหกรณโคนมไทย –
เดนมารค อาวนอย จํากัด

(๕๒๖,๖๔๕.๒๒)

ตามบัญชีรายช่ือท่ีไดรับ
มอบอํานาจจาก อ.ส.ค.

สัญญาซื้อขาย
เลขท่ี ๐๐๔/๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๐ จางเหมาถายเอกสารแบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการและ
นิเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

๕,๕๔๖.- ๕,๕๔๖.- ตกลงราคา รานคิดมัต
(๕,๕๔๖.-)

รานคิดมัต
(๕,๕๔๖.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอ

สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๔๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๑ จางเหมาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑรถยนตเทศบาลตําบล
บาลอ หมายเลขทะเบียน
กข ๔๑๑๙ ยล จํานวน
๕ รายการ

๖,๗๒๐.- ๖,๗๒๐.- ตกลงราคา หจก.ค็อกพิท
เจริญการยาง
(๖,๗๒๐.-)

หจก.ค็อกพิท
เจริญการยาง
(๖,๗๒๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

สัญญาจาง
เลขท่ี ๐๔๘/๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)
(นางสาวนูรไอนี   ดาโอะ)

นักวิชาการพัสดุ


