
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 จัดซ้ือวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ 52,000.00   52,000.00   ซ้ือ ร้านสุวรรณภูมิ 52,000.00   ร้านสุวรรณภูมิ เสนอราคา 020/2564 ๑ ก.พ. ๖๔

พัฒนาเด็กและเยาวชน วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า กองช่าง 150,460.00 150,460.00 ซ้ือ ร้านโกไข่การฟ้า 150,460.00 ร้านโกไข่การฟ้า 150,460.00 เสนอราคา 022/2564 ๕ ก.พ. ๖๔
วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

3 จัดซ้ือวัสดุประปา กองช่าง 46,625.00   46,625.00   ซ้ือ หจก.อาบาดีโยธากิจ 46,625.00   หจก.อาบาดีโยธากิจ 46,625.00   เสนอราคา 023/2564 ๕ ก.พ. ๖๔
วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง บ้านคนพิการ(พมจ) 60,000.00   60,000.00   ซ้ือ หจก.อาบาดีโยธากิจ 60,000.00   หจก.อาบาดีโยธากิจ 60,000.00   เสนอราคา 024/2564 ๘ ก.พ. ๖๔
จ่านวน  3  หลัง วิธีเฉพาะ ต่่าสุด

เจาะจง
5 จัดซ้ือวัสดุโครงการ Big Cleaning Day 7,520.00     7,520.00     ซ้ือ ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 7,520.00     ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 7,520.00     เสนอราคา 025/2564 ๑๕ ก.พ. ๖๓

ส่านักปลัด วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

6 จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมการจัดการขยะใน 13,600.00   13,600.00   ซ้ือ ร้านเอ็มดี 11,200.00   ร้านเอ็มดี 11,200.00   เสนอราคา 026/2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔
ชุมชน จ่านวน 160 ชุด วิธีเฉพาะ ต่่าสุด

เจาะจง
7 จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่ม 4,045.00     4,045.00     ซ้ือ ร้านอัฎฮาห์ 4,045.00     ร้านอัฎฮาห์ 4,045.00     เสนอราคา 027/2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

อาชีพในต่าบลบาโร๊ะ (หลักสูตร การตัดเย็บ วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
หมวกอินเนอร์และท่าคุกกี)้ เจาะจง

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการด่าเนินโครงการจัดท่า 6,825.00     6,825.00     ซ้ือ ร้านเพอร์เฟค 6,825.00     ร้านเพอร์เฟค 6,825.00     เสนอราคา 028/2564 ๒๒ ก.พ. ๖๔
หน้ากากอนามัยเพือ่ป้องกันโรคโคโรน่า วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
จ่านวน 10 รายการ เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วันที ่ 1  มีนาคม  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 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์กีฬา 80,000.00   80,000.00   ซ้ือ หจก.ฮาซิมสปอร์ต 77,696.00   หจก.ฮาซิมสปอร์ต 77,696.00   เสนอราคา 029/2564 ๒๒ ก.พ. ๖๔

ตามโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมูบ่้าน วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
ประจ่าปี 2564  จ่านวน 14 รายการ เจาะจง

10 จัดซ้ือวัสดุท่าหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดท่า 6,750.00     6,750.00     ซ้ือ ร้านเพอร์เฟค 6,750.00     ร้านเพอร์เฟค 6,750.00     เสนอราคา 031/2564 ๒๔ ก.พ. ๖๔
หน้ากากอนามัยเพือ่ป้องกันโรคโคโรน่า วิธีเฉพาะ ต่่าสุด

เจาะจง
11 จัดจ้าง โครงการรณรงค์การทิ้งขยะ 500.00        500.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        ต่่าสุด 010/2564 ๕ ก.พ. ๖๔

วิธีเฉพาะ
เจาะจง ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป

12 จัดจ้างป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ 2,750.00     2,750.00     จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 2,750.00     ร้าน หสม.ล่าไพล 2,750.00     เสนอราคา 012/2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔
ในชุมชน วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด

เจาะจง
13 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม 500.00        500.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        เสนอราคา 013/2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

กลุ่มอาชีพต่างๆ วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด
เจาะจง

14 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้ 750.00        750.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 750.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 750.00        เสนอราคา 014/2564 ๒๒ ก.พ. ๖๔
ป้องกันโรคโคโรน่า ปีงบประมาณ 64 วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด

เจาะจง
15 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการท่าหน้ากากอนามัย 500.00        500.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        เสนอราคา 015/2564 ๒๔ ก.พ. ๖๔

เพือ่ป้องกันโรคโคโรน่า วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด
เจาะจง


