
แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ .

เทศบาลตําบลบาลอ   อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการสรางสื่อการเรียนการสอน

ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใตช่ือ
“ผลิตสื่อสรางสรรค” ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
จํานวน ๕๔ รายการ

๑๙,๕๒๔.- ๑๙,๕๒๔.- ตกลงราคา ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร

(๑๙,๕๒๔.-)

ราน เอส ดับบลิว
คอรเนอร

(๑๙,๕๒๔.-)

เปนรานคาท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๓๒/๒๕๕๘
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒ จัดซื้อวัสดุสํานักงานสํานักปลัดเทศบาล
จํานวน ๑๘ รายการ

๒๔,๔๗๓.- ๒๔,๔๗๓.- ตกลงราคา ราน เอส วาย
เครื่องเขียน
(๒๔,๔๗๓.-)

ราน เอส วาย
เครื่องเขียน
(๒๔,๔๗๓.-)

เปนรานคาท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๓๓/๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๓ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน ๔ รายการ

๒๕,๐๕๐.- ๒๕,๐๕๐.- ตกลงราคา รานไอทีเรซซิ่ง
(๒๕,๐๕๐.-)

รานไอทีเรซซิ่ง
(๒๕,๐๕๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๓๔/๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถนุายน ๒๕๕๘

๔ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๕ รายการ ๑๕,๐๗๐.- ๑๕,๐๗๐.- ตกลงราคา ราน
อีมาน บุคสสโตร

(๑๕,๐๗๐.-)

ราน
อีมาน บุคสสโตร

(๑๕,๐๗๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอ

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๓๕/๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๕ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง จํานวน ๑๘ รายการ ๒๔,๗๐๘.- ๒๔,๗๐๘.- ตกลงราคา ราน เอส วาย
เครื่องเขียน
(๒๔,๗๐๘.-)

ราน เอส วาย
เครื่องเขียน
(๒๔,๗๐๘.-)

เปนรานคาท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๓๖/๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘



แบบ สขร.๑
- ๒ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๖ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง
จํานวน ๔ รายการ

๒๖,๑๓๐.- ๒๖,๑๓๐.- ตกลงราคา รานไอทีเรซซิ่ง
(๒๖,๑๓๐.-)

รานไอทีเรซซิ่ง
(๒๖,๑๓๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๓๗/๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๗ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองชาง
จํานวน ๑๔ รายการ

๑๔,๘๗๙.- ๑๔,๘๗๙.- ตกลงราคา ราน เอส วาย เครื่อง
เขียน

(๑๔,๘๗๙.-)

ราน เอส วาย เครื่อง
เขียน

(๑๔,๘๗๙.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๓๘/๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๘ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง
จํานวน ๕ รายการ

๑๓,๙๕๐.- ๑๓,๙๕๐.- ตกลงราคา ราน ไอทีเรซซิ่ง
(๑๓,๙๕๐.-)

ราน ไอทีเรซซิ่ง
(๑๓,๙๕๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๓๙/๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๙ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณการเกษตร
จํานวน ๘ รายการ

๒,๕๔๐.- ๒,๕๔๐.- ตกลงราคา ราน มะยีบาลอ
(๒,๕๔๐.-)

ราน มะยีบาลอ
(๒,๕๔๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๔๐/๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๐ จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม
รถจักรยานยนตพรอมพวงขาง
หมายเลขทะเบียน กษง ๖๖๘ ยล
จํานวน ๔ รายการ

๒,๑๐๐.- ๒,๑๐๐.- ตกลงราคา นายวสันต  สาและ
(๒,๑๐๐.-)

นายวสันต  สาและ
(๒,๑๐๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอ

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๔๙/๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๑ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ จํานวน ๑๓
รายการ ตามโครงการฝกอบรม
อาชีพแกประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบาลอ ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๘

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ตกลงราคา ราน เอส ดับบลิว คอร
เนอร

(๒๐,๐๐๐.-)

ราน เอส ดับบลิว คอร
เนอร

(๒๐,๐๐๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๔๑/๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘



แบบ สขร.๑
- ๓ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธซีื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๑๒ จางเหมาถายเอกสารโครงการ
กอสรางและแบบแปลนโครงการ
จํานวน ๓ รายการ

๖๓๐.- ๖๓๐.- ตกลงราคา ราน คิดมัต
(๖๓๐.-)

ราน คิดมัต
(๖๓๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอ

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๕๒/๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๓ จางเหมาทําปายไวนิล ตาม
โครงการฝกอบรมอาชีพแก
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
บาลอ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- ตกลงราคา รานลันกราฟกยะลา
(๑,๐๐๐.-)

รานลันกราฟกยะลา
(๑,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๕๐/๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๔ จัดซื้ออินทผาลัม จํานวน ๑๑๐ ลัง
ตามโครงการสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา
ภายใตช่ือ “รอมฎอนสัมพันธ”
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

๙๙,๐๐๐.- ๙๙,๐๐๐.- ตกลงราคา ราน เอส ดับบลิว คอร
เนอร

(๙๙,๐๐๐.-)

ราน เอส ดับบลิว คอร
เนอร

(๙๙,๐๐๐.-)

เปนรานคาท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี ๐๔๒/๒๕๕๘

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๕ จางเหมาทําปายไวนิล ตาม
โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา
ภายใตช่ือ “รอมฎอนสัมพันธ”
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

๑,๐๕๐.- ๑,๐๕๐.- ตกลงราคา ราน ลันกราฟกยะลา
(๑,๐๕๐.-)

ราน ลันกราฟกยะลา
(๑,๐๕๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๕๓/๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๖ จางเหมาประกอบอาหาร และ
เครื่องดื่ม ตามโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรม
ทางศาสนา ภายใตช่ือ “รอมฎอน
สัมพันธ” ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๘

๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- ตกลงราคา นางอูแมกาลือซง
กะโยะ

(๘,๐๐๐.-)

นางอูแมกาลือซง
กะโยะ

(๘,๐๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๕๔/๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘



แบบ สขร.๑
- ๔ –

ลําดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

๑๗ จางเหมาเชาเต็นท โตะ เกาอ้ี ตาม
โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา
ภายใตช่ือ “รอมฎอนสัมพันธ”
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

๓,๒๐๐.- ๓,๒๐๐.- ตกลงราคา นายรุสมาน  หะเลาะ
(๓,๒๐๐.-)

นายรุสมาน  หะเลาะ
(๓,๒๐๐.-)

เปนผูรับจางท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบล

ใบสั่งจาง
เลขท่ี ๐๕๕/๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)
(นางสาวนูรไอนี   ดาโอะ)

นักวิชาการพัสดุ


