
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 จัดซ้ือวัสดุโครงการห้องเรียนน่าอยูเ่ด็กน้อยสดใส 7,630.00     7,630.00     ซ้ือ ร้าน เฟอร์เฟค 7,630.00     ร้าน เฟอร์เฟค 7,630.00     เสนอราคา 033/2564 ๔ ม.ีค. ๖๔

วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,776.00     1,776.00     ซ้ือ ร้าน อาบาดี 1,776.00     ร้าน อาบาดี 1,776.00     เสนอราคา 034/2564 ๔ ม.ีค. ๖๔
วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

3 จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่ม 9,990.00     9,990.00     ซ้ือ ร้าน อัฎฮาห์ 9,990.00     ร้าน อัฎฮาห์ 9,990.00     เสนอราคา 035/2564 ๔ ม.ีค. ๖๔
อาชีพ วิธีเฉพาะ ต่่าสุด

เจาะจง
4 จัดซ้ือวัสดุประปา 130,000.00 130,000.00 ซ้ือ หจก.อาบาดีโยธากิจ 130,000.00 หจก.อาบาดีโยธากิจ 130,000.00 เสนอราคา 036/2564 ๘ ม.ีค. ๖๔

วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,500.00   24,500.00   ซ้ือ บจก.ทักษิณอินโฟเทค 24,500.00   บจก.ทักษิณอินโฟเทค 24,500.00   เสนอราคา 037/2564 ๙ ม.ีค. ๖๔
วิธีเฉพาะ สาขายะลา สาขายะลา ต่่าสุด
เจาะจง

6 จัดซ้ือวัสดุโครงการหนูน้อยรักผัก 7,275.00     7,275.00     ซ้ือ ร้าน อาบาดี 7,575.00     ร้าน อาบาดี 7,275.00     เสนอราคา 038/2564 ๑๑ ม.ีค. ๖๔
วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,155.00     1,155.00     ซ้ือ บจก.ทักษิณอินโฟเทค 1,155.00     บจก.ทักษิณอินโฟเทค 1,155.00     เสนอราคา 039/2564 ๑๒ ม.ีค. ๖๔
วิธีเฉพาะ สาขายะลา สาขายะลา ต่่าสุด
เจาะจง

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,890.00     1,890.00     ซ้ือ บจก.ทักษิณอินโฟเทค 1,890.00     บจก.ทักษิณอินโฟเทค 1,890.00     เสนอราคา 12-ม.ค.-64 ๑๒ ม.ีค. ๖๔
วิธีเฉพาะ สาขายะลา สาขายะลา ต่่าสุด
เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วันที ่ 1 เมษายน  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 จัดซ้ือเจลล้างมือ แอลกอฮอล์หัวปัม้ โครงการ 2,200.00     2,200.00     ซ้ือ บริษัท ปลาทอง จ่ากัด 2,200.00     บริษัท ปลาทอง จ่ากัด 2,200.00     เสนอราคา 041/2564 ๑๒ ม.ีค. ๖๔

กีฬาชุมชนต้านภัยยาเสพติด วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการทักษะเศรษฐกิจ 5,710.00     5,710.00     ซ้ือ ร้าน อาบาดี 5,710.00     ร้าน อาบาดี 5,710.00     เสนอราคา 042/2564 ๑๘ ม.ีค. ๖๔
พอเพียง วิธีเฉพาะ ต่่าสุด

เจาะจง
11 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการทักษะเศรษฐกิจ 1,500.00     1,500.00     ซ้ือ ร้าน เฟอร์เฟค 1,500.00     ร้าน เฟอร์เฟค 1,500.00     เสนอราคา 053/2564 ๑๘ ม.ีค. ๖๔

พอเพียง วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

12 จัดซ้ือเจลล้างมือ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี 4,400.00     4,400.00     ซ้ือ บริษัท ปลาทอง จ่ากัด 4,400.00     บริษัท ปลาทอง จ่ากัด 4,400.00     เสนอราคา 044/2564 ๑๙ ม.ีค. ๖๔
ปี 64 วิธีเฉพาะ ต่่าสุด

เจาะจง
13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่าความสะอาด โครงการส่ง 9,900.00     9,900.00     ซ้ือ ร้าน อัฎฮาห์ 9,900.00     ร้าน อัฎฮาห์ 9,900.00     เสนอราคา 045/2564 ๑๙ ม.ีค. ๖๔

เสริมการท่านุบ่ารุงศาสนาบ่าเพ็ญประโยชน์ วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เพือ่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เจาะจง

14 จัดซ้ือของสมนาคุนในการศึกษาดูงาน โครงการ 7,560.00     7,560.00     ซ้ือ ร้าน อัฎฮาห์ 7,560.00     ร้าน อัฎฮาห์ 7,560.00     เสนอราคา 046/2564 ๑๙ ม.ีค. ๖๔
อบรมพัฒนาศักยภาพในการบริหารของบุคลากร วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
อบต.บาโร๊ะ เจาะจง

15 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม 2,000.00     2,000.00     ซ้ือ ร้านมะเก็งการเกษตร 2,000.00     ร้านมะเก็งการเกษตร 2,000.00     เสนอราคา 047/2564 ๒๒ ม.ีค. ๖๔
ปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียง วิธีเฉพาะ ต่่าสุด

เจาะจง
16 จัดซ้ือวัสดุและของสมนาคุน โครงการเพิม่ประ 7,300.00     7,300.00     ซ้ือ ร้าน อัฎฮาห์ 7,300.00     ร้าน อัฎฮาห์ 7,300.00     เสนอราคา 048/2564 ๒๒ ม.ีค. ๖๔

สิทธิภาพให้แก่ผู้น่าและแกนน่าชุมชน วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,500.00   10,500.00   ซ้ือ บริษัท โกลบอล 205 10,500.00   บริษัท โกลบอล 205 10,500.00   เสนอราคา 049/2564 ๒๙ ม.ีค. ๖๔
วิธีเฉพาะ  (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ต่่าสุด
เจาะจง



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
18 จัดซ้ือพันธ์ไม้ โครงการรักษ์น้่า รักษ์ป่า 85,000.00   85,000.00   ซ้ือ ร้าน ซีเซะ พันธ์ไม้ 85,000.00   ร้าน ซีเซะ พันธ์ไม้ 85,000.00   เสนอราคา 050/2564 ๒๙ ม.ีค. ๖๔

รักแผ่นดิน วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

19 จัดซ้ือวัสดุที่ใช้ใน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 34,300.00   34,300.00   ซ้ือ ร้าน เฟอร์เฟค 34,300.00   ร้าน เฟอร์เฟค 34,300.00   เสนอราคา 051/2564 ๒๙ ม.ีค. ๖๔
และพัฒนาเด๋กเล็ก วิธีเฉพาะ ต่่าสุด

เจาะจง
20 จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่ม 500.00        500.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        เสนอราคา 018/2564 ๓ ม.ีค. ๖๔

อาชีพต่างๆ ในต่าบลบาโร๊ะ วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด
เจาะจง

21 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการห้องเรียยนน่าอยู่ 500.00        500.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        เสนอราคา 019/2564 ๔ ม.ีค. ๖๔
เด็กน้อยสดใส วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด

เจาะจง
22 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การช่าระ 1,500.00     1,500.00     จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 1,500.00     ร้าน หสม.ล่าไพล 1,500.00     เสนอราคา 020/2564 ๕ ม.ีค. ๖๔

ภาษัดิ้นและล่ิงปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี 64 วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด
เจาะจง

23 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการกีฬาชุมชนต้นภัยยา 1,500.00     1,500.00     จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 1,500.00     ร้าน หสม.ล่าไพล 1,500.00     เสนอราคา 021/2564 ๑๒ ม.ีค. ๖๔
เสพติด วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด

เจาะจง
24 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการทักษะชีวิตเศรษฐกิจ 750.00        750.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 750.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 750.00        เสนอราคา 022/2564 ๑๘ ม.ค. ๖๔

พอเพียง วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด
เจาะจง

25 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี 4,000.00     4,000.00     จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 4,000.00     ร้าน หสม.ล่าไพล 4,000.00     เสนอราคา 023/2564 ๑๙ ม.ีค. ๖๔
ประจ่าปี 64 วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด

เจาะจง
26 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการอบรมพัฒนาศักย 500.00        500.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        เสนอราคา 024/2564 ๑๙ ม.ีค. ๖๔

ภาพในการบริหารงานของบุคลากร อบต.บาโร๊ะ วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด
เจาะจง



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
27 จัดจ้างซ่อมโน๊ตบุค๊ 3,500.00     3,500.00     จ้าง บจก.ทักษิณอินโฟเทค 3,500.00     บจก.ทักษิณอินโฟเทค 3,500.00     เสนอราคา 025/2564 ๑๙ ม.ีค. ๖๔

วิธีเฉพาะ สาขายะลา สาขายะลา ต่่าสุด
เจาะจง

28 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล และป้ายนิทรรศกาล โครง 5,740.00     5,740.00     จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 5,740.00     ร้าน หสม.ล่าไพล 5,740.00     เสนอราคา 026/2564 ๒๒ ม.ีค. ๖๔
การส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศษรฐกิจพอ วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด
เพียง เจาะจง

29 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการเพิม่ประสิทธฺภาพให้ 500.00        500.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        เสนอราคา 027/2564 ๒๒ ม.ีค. ๖๔
แก่ผู้น่าแลพแกนน่าชุมชน วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด

เจาะจง
30 จัดจ้างรถปรับอากาศ โครงการอบรมพัฒนาศักย 45,000.00   45,000.00   จ้าง รุ่งจ่าลอง ทัวร์ 45,000.00   รุ่งจ่าลอง ทัวร์ 45,000.00   เสนอราคา 028/2564 ๒๔ ม.ีค. ๖๔

ภาพในการบริหารงานของบุคลากร อบต.บาโร๊ะ วิธีเฉพาะ ต่่าสุด
เจาะจง

31 จัดจ้างรถปรับอากาศ โครงการเพิม่ประสิทธฺภาพให้ 45,000.00   45,000.00   จ้าง หจก.อานีส ทัวร์ แอนด์ 45,000.00   หจก.อานีส ทัวร์ แอนด์ 45,000.00   เสนอราคา 029/2564 ๒๔ ม.ีค. ๖๔
แก่ผู้น่าแลพแกนน่าชุมชน วิธีเฉพาะ เทรเวล เทรเวล ต่่าสุด

เจาะจง
32 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการรักษ์น้่า รักษ์ป่า 500.00        500.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        เสนอราคา 030/2564 ๒๕ ม.ีค. ๖๔

รักแผ่นดิน วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด
เจาะจง

33 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วน 1,500.00     1,500.00     จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 1,500.00     ร้าน หสม.ล่าไพล 1,500.00     เสนอราคา 031/2564 ๒๕ ม.ีค. ๖๔
ร่วมในการจัดท่าแผนชมุชน เพือ่บูรณาการแผ่น วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด
พัฒนา ของ อบต.บาโร๊ะ เจาะจง

34 จัดจ้างท่าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 500.00        500.00        จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        ร้าน หสม.ล่าไพล 500.00        เสนอราคา 032/2564 ๒๙ ม.ีค. ๖๔
และพัฒนาเด็กและเยาวชน ต่าบลบาโร๊ะ วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต่่าสุด

เจาะจง


