
แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) โดยสรุป การซ้ือ/จ้าง การซ้ือ/จา้ง
1 จัดซ้ืออินทผาลัม โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 64 196,000.00 196,000.00 ซ้ือ ร้าน ฮาซิม สปอร์ต 196,000.00 ร้าน ฮาซิม สปอร์ต 196,000.00 เสนอราคา 052/256 ๗ เม.ย. ๖๔

วิธีเฉพาะ ต ่าสุด
เจาะจง

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,340.00   10,340.00   ซ้ือ บริษัท โกลบอล 205 10,340.00   บริษัท โกลบอล 205 10,340.00   เสนอราคา 053/2564 ๒๓ เม.ย. ๖๔
วิธีเฉพาะ  (ประเทศไทย) จ่ากัด  (ประเทศไทย) จ่ากัด ต ่าสุด
เจาะจง

3 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 19,997.00   19,997.00   ซ้ือ ร้าน เอส วาย เครื อง 19,997.00   ร้าน เอส วาย เครื อง 19,997.00   เสนอราคา 054/2564 ๒๓ เม.ย. ๖๔
วิธีเฉพาะ ต ่าสุด
เจาะจง

4 จ้างตรวจเช็คสภาพรถพร้อมซ่อมแซม 1,700.00     1,700.00     จ้าง หจก.ยะลา เอส พ.ีเทรคเตอร์ 31,351.00   หจก.ยะลา เอส พ.ีเทรคเตอร์ 31,351.00   เสนอราคา 034/2564 ๕ เม.ย. ๖๔
ปรับปรุงรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน วิธีเฉพาะ ต ่าสุด
80-6587 ยะลา เจาะจง

5 จัดจ้างป้ายไวนิล พร้อมโครงเคราไม้ ต้อนรับ 1,700.00     1,700.00     จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 5,000.00     ร้าน หสม.ล่าไพล 5,000.00     เสนอราคา 035/2564 ๕ เม.ย. ๖๔
รอมฎอน ป6ี4 วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต ่าสุด

เจาะจง
6 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถกูช้ีพ-กูภ้ัย หมายเลข 1,700.00     1,700.00     จ้าง หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง 1,700.00     หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง 1,700.00     เสนอราคา 036/2564 ๕ เม.ย. ๖๔

ทะเบียน นข 1073 ยะลา วิธีเฉพาะ ต ่าสุด
เจาะจง

7 ตรวจเช็ตสภาพ รถตู้ หมายเลขทะเบียน 1,840.00     1,840.00     จ้าง หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง 1,840.00     หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง 1,840.00     เสนอราคา 037/2564 ๕ เม.ย. ๖๔
40-0192 ยะลา วิธีเฉพาะ ต ่าสุด

เจาะจง
8 จัดจ้างท่าป้ายไวนิลรอมฎอนสัมพันธ์ ป6ี4 1,000.00     1,000.00     จ้าง ร้าน หสม.ล่าไพล 1,000.00     ร้าน หสม.ล่าไพล 1,000.00     เสนอราคา 038/2564 ๗ เม.ย. ๖๔

วิธีเฉพาะ ยูเคแอลกรุ๊ป ยูเคแอลกรุ๊ป ต ่าสุด
เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วันที ่ 3 พฤษภาคม 2564



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

(ราคากลาง) โดยสรุป การซ้ือ/จ้าง การซ้ือ/จ้าง
9 จัดจ้างซ่อมรถ 4 ประตุ หมายเลขทะเบียน 1,930.00     1,930.00     จ้าง หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง 1,930.00     หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง 1,930.00     เสนอราคา 039/2564 ๒๓ เม.ย. ๖๔

กข 4631 ยะลา วิธีเฉพาะ ต ่าสุด
เจาะจง

10 จัดจ้างตรวจสภาพรถกระบะ 767.19        767.19        จ้าง บริษัท ปัตตานี เจริญ 767.19        บริษัท ปัตตานี เจริญ 767.19        เสนอราคา 040/2564 ๒๓ เม.ย. ๖๔
หมายเลขทะเบียน นข-2134 ยะลา วิธีเฉพาะ เทรดด้ิง 1973 จ่ากัด เทรดด้ิง 1973 จ่ากัด ต ่าสุด

เจาะจง


