
แบบ สขร.1

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ วงเงิน วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้รับการ ราคาทีต่กลง เหตุผลที่ เลขทีส่ัญญา วันทีข่องสัญญา/
จะซ้ือ/จ้าง งบประมาณ คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ข้อตกลงใน ข้อตกลงใน

(ราคากลาง) โดยสรุป การซ้ือ/จ้าง การซ้ือ/จ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ)์ ซ้ือ บริษัท โกลบอล 205 บริษัท โกลบอล 205 เสนอราคา 012/2564 ๖ ม.ค. ๖๔

ส านักปลัด วิธีเฉพาะ  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด ต่ าสุด
เจาะจง

2 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน 92,100.00 92,100.00 ซ้ือ หจก.สมานเอ็นเตอร์ไพรส์ 92,100.00 หจก.สมานเอ็นเตอร์ไพรส์ 92,100.00 เสนอราคา 014/2564 ๑๘ ม.ค. ๖๔
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี วิธีเฉพาะ ต่ าสุด
สารสนเทศ DLTV   จ านวน   3  ชุด เจาะจง

3 จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล (กองการศึกษา) 13,000.00 13,000.00 ซ้ือ บจก.ทักษิณอินโฟเทค 12,490.00 บจก.ทักษิณอินโฟเทค 12,490.00 เสนอราคา 015/2564 ๒๖ ม.ค. ๖๔
วิธีเฉพาะ สาขายะลา สาขายะลา ต่ าสุด
เจาะจง

4 จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล (กองคลัง) 13,000.00 13,000.00 ซ้ือ บจก.ทักษิณอินโฟเทค 12,490.00 บจก.ทักษิณอินโฟเทค 12,490.00 เสนอราคา 016/2564 ๒๖ ม.ค. ๖๔
วิธีเฉพาะ สาขายะลา สาขายะลา ต่ าสุด
เจาะจง

5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(เสา คสล.ส าเร็จรูป 2,000.00   2,000.00   ซ้ือ ร้านอาบาดี 2,000.00   ร้านอาบาดี 2,000.00   เสนอราคา 017/2564 ๒๗ ม.ค. ๖๔
ขนาด 5x5  ยาว 4 เมตร)  กองช่าง วิธีเฉพาะ ต่ าสุด
จ านวน 2  ต้น เจาะจง

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ)์ 25,000.00 25,000.00 ซ้ือ บจก.ยะลาแอดวานซ์ 24,140.00 บจก.ยะลาแอดวานซ์ 24,140.00 เสนอราคา 018/2564 ๒๗ ม.ค. ๙๔
กองคลัง วิธีเฉพาะ เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด ต่ าสุด

เจาะจง
7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างศูนย์ฟืน้ฟูผู้พิการและผู้สูงอายุ 13,000.00 13,000.00 ซ้ือ ร้านอาบาดี 12,100.00 ร้านอาบาดี 12,100.00 เสนอราคา 019/2564 ๒๘ ม.ค. ๖๔

ต าบลบาโร๊ะ วิธีเฉพาะ ต่ าสุด
เจาะจง

8 จัดจ้างบริการพืน้ที่เว็บไซต์รายปีและการต่ออายุ 10,000.00 10,000.00 จ้าง บจก.ซีเจ เวิลด์ 10,000.00 บจก.ซีเจ เวิลด์ 10,000.00 เสนอราคา 006/2564 ๒๕ ม.ค. ๖๔
โดเมนเนมภายใต้ชือ่ WWW.BAROH.GO.TH วิธีเฉพาะ คอมมิวนิเคชัน่ คอมมิวนิเคชัน่ ต่ าสุด
ระยะเวลา 1 ป(ีก.พ. 2564- ม.ค. 2565) เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วันที ่ 29  มกราคม  2564



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ วงเงิน วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้รับการ ราคาทีต่กลง เหตุผลที่ เลขทีส่ัญญา วันทีข่องสัญญา/
จะซ้ือ/จ้าง งบประมาณ คัดเลือก ซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ข้อตกลงใน ข้อตกลงใน

(ราคากลาง) โดยสรุป การซ้ือ/จ้าง การซ้ือ/จ้าง
9 จัดจ้างท าตรายาง (กองการศึกษา) จ านวน  2 อัน 560.00      560.00      จ้าง ร้านอันดาการค้า 560.00      ร้านอันดาการค้า 560.00      เสนอราคา 007/2564 ๒๕ ม.ค. ๖๔

วิธีเฉพาะ ต่ าสุด
เจาะจง

10 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ้าง บจก.ทักษิณอินโฟเทค บจก.ทักษิณอินโฟเทค เสนอราคา 008/2564 ๒๙ ม.ค. ๖๔
จ านวน  2  เคร่ือง วิธีเฉพาะ สาขายะลา สาขายะลา ต่ าสุด

เจาะจง


