
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2560     แบบ  สขร.1 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น 84,500.-  วิธีเจาะจง ร้าน สภาพร เคร่ืองเขียน 

84,500.- 

ร้าน สภาพร เคร่ืองเขียน 

84,500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 001/61  2 ต.ค.. 60 

2 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รถกชีูพ-กูภ้ยั 

หมายเลขทะเบียน นข-1073 ยะลา 

75,749.-  วิธีเจาะจง ร้าน บซัรีย ์ บริการ  75,749.- ร้าน บซัรีย ์ บริการ  75,749.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 002/61 2 ต.ค. 60 

3 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รถบรรทุกน ้า 

หมายเลขทะเบียน บจ-8757 ยะลา 

  วิธีเจาะจง ร้าน บซัรีย ์ บริการ   ร้าน บซัรีย ์ บริการ   เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 003/61 2 ต.ค. 60 

4 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รถตู ้หมายเลข

ทะเบียน 40,0192 ยะลา 

74,833.80.-  วิธีเจาะจง ร้าน บซัรีย ์ บริการ  74,833.80.- ร้าน บซัรีย ์ บริการ  

74,833.80.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 004/61 2 ต.ค. 60 

5 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รถยนต ์4 

ประตู หมายเลขทะเบียน กข 4631 ยะลา 

24,000.- 24,000.- วิธีเจาะจง ร้าน บซัรีย ์ บริการ  24,000.- ร้าน บซัรีย ์ บริการ  24,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 005/61 2 ต.ค. 60 

6 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รถกระเชา้ 

หมายเลขทะเบียน 80-6587 ยะลา 

36,000.- 36,000.- วิธีเจาะจง ร้าน บซัรีย ์ บริการ  36,000.- ร้าน บซัรีย ์ บริการ  36,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 006/61 2 ต.ค. 60 

7 จดัซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมสภา   วิธีเจาะจง ร้าน ดีดี ไอซ ์ ร้าน ดีด๊ี ไอซ ์ เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 007/61 2 ต.ค. 60 

8 จดัซ้ือดอกดาวเรืองเพื่อใชใ้นงานถวายพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จ

พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช 

122,500.-  วิธีเจาะจง ร้าน บา้นสวนทรายแทน 

122,500.- 

ร้าน บา้นสวนทรายแทน 

122,500.- 

เสนอราคาต ่าสุด  

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2561     แบบ  สขร.1 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่4  ธันวาคม พ.ศ.2561 
 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง  รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,215.-  วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

3,215.- 

บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

3,215.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 009/61 14 พ.ย.60 

2 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน โครงการ

สนบัสนุนกิจกรรมอาสาป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

ต าบลบาโร๊ะ 

10,000.-  วิธีเจาะจง ร้าน บซัรีย ์บริการ 10,000.- ร้าน บซัรีย ์บริการ 10,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 010/61 24พ.ย. 61 

3 จดัซ้ือถุงยงัชีพ ส าหรับช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้า

ท่วม จ านน 8 หมู่บา้น 

300,000.-  วิธีเจาะจง ร้าน สุไรดา โภชนา 300,000.- ร้าน สุไรดา โภชนา 300,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 011/61 24 พ.ย. 61 

4 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และโนต้บุ๊ค  900.-  วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 900.- บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 900.- เสนอราคาต ่าสุด 001/61 14 พ.ย. 60 

5 จดัจา้งท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์การ

ลงทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีเป็นเกษตร

ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากจน น าสินคา้มาขายในตลาด

ประชารัฐทอ้งถ่ิน ขนาด 1.2x2.4 ม. 

2,880.-  วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญัล าไพล 

ยเูคแอล จ ากดั 2,880.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญัล าไพล 

ยเูคแอล จ ากดั 2,880.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 002/61 14 พ.ย.60 

6 จดัจา้งท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งเพือ่

รับรองกรรมการไดก้ าหนดแผนการออกตรวจ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการ

ปฏิบติัราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปี 60 

805.-  วิธีเจาะจง ร้าน ดีดี ไอซ ์ 805.- ร้าน ดีด๊ี ไอซ ์  805.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 003/61 23 พ.ย.60 

 

 

 



                                                                                                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561    แบบ  สขร.1 
 

            องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

      วนัที ่2  มกราคม  พ.ศ.2561 
 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือแบบพิมพ ์จ านวน 4 รายการ 2,365.- 2,365.- วิธีเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษา 

ดินแดน กรมการปกครอง 2,365.- 

โรงพิมพอ์าสารักษา 

ดินแดน กรมการปกครอง 2,365.- 

เสนอราคาต ่าสุด  

2 จดัซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการประชุม

สภา  

625.-บาท 625.-บาท วิธีเจาะจง ร้าน ดีด๊ี ไอซ ์625.- ร้าน ดีด๊ี ไอซ ์625.- เสนอราคาต ่าสุด  

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 กล่อง 5,480.- 5,480.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 5,480.- บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 5,480.- เสนอราคาต ่าสุด  

4 จดัซ้ือหมึก FS 6030 KYOCERA TK479 

จ านวน 2 กล่อง 

9,200.- 9,200.- วิธีเจาะจง ร้าน โอ เอส เซลลแ์ละเซอร์วิส 

9,200.- 

ร้าน โอ เอส เซลลแ์ละเซอร์วิส 

9,200.- 

เสนอราคาต ่าสุด  

5 จดัจา้งถ่ายเอกสารขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

6,126.- 6,126.- วิธีเจาะจง ร้าน ซีซ่าดอทคอม 6,126.- ร้าน ซีซ่าดอทคอม 6,126.- เสนอราคาต ่าสุด  

6 จดัจา้งซ่อมโทรศพัทภ์ายในส านกังาน 19,795.- 19,795.- วิธีเจาะจง ร้าน เอฟ อาร์ เทเลคอม 19,795.- ร้าน เอฟ อาร์ เทเลคอม 19,795.- เสนอราคาต ่าสุด  

7 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 400.- 400.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 400.- บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 400.- เสนอราคาต ่าสุด  

8 จดัจา้งท าตรายาง จ านวน 5 อนั 3,600.- 3,600.- วิธีเจาะจง ร้าน พงศศิ์ลป์บลอ็ก 3,600.- ร้าน พงศศิ์ลป์บลอ็ก 3,600.- เสนอราคาต ่าสุด  

9 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการตั้งด่านเฝ้าระวงั

ในช่วงเทศกาลส าคญั เทศกาลปีใหม่ 2561 

2,900.- 2,900.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ย ู

เค แอล จ ากดั 2,900.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ย ู

เค แอล จ ากดั 2,900.- 

เสนอราคาต ่าสุด  

10 จดัจา้งท าวารสารพร้อมปฏิทินประจ าปี 2561 29,600.- 29,600.- วิธีเจาะจง ร้าน สลาตนั เพรส 29,600.- ร้าน สลาตนั เพรส 29,600.- เสนอราคาต ่าสุด  

 

 

 

 

 



  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561       แบบ  สขร.1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคา

กลาง 

วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 57,758.60.- 57,758.60.

- 

วิธีเจาะจง ร้าน จงกลนี การไฟฟ้า 

57,758.60.- 

ร้าน จงกลนี การไฟฟ้า

57,758.60.- 

เสนอราคาต ่าสุด 016/61 4 ม.ค.61 

10 ม.ค.61 

2 จดัซ้ือวสัดุโครงการวนัเด็ก ประจ าปี 2561 48,000.- 48,000.- วิธีเจาะจง ร้าน สุวรรณภูมิ 48,000.- ร้าน สุวรรณภูมิ 48,000.- เสนอราคาต ่าสุด 017/61 4 ม.ค.61 

10 ม.ค.61 

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  2,530.- 2,530.- วิธีเจาะจง บริษทั  ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 

2,530.- 

บริษทั  ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 

2,530.- 

เสนอราคาต ่าสุด 018/60 11 ม.ค. 61 

16 ม.ค. 61 

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 26,055.- 26,055.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

26,055.- 

ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

26,055.- 

เสนอราคาต ่าสุด 019/61 12 ม.ค. 61 

17 ม.ค. 61 

5 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบลบาโร๊ะ 

2,664.- 2,664.- วิธีเจาะจง ร้าน มูฮมัหมดัพาณิชย ์2,664.- ร้าน มูฮมัหมดัพาณิชย ์2,664.- เสนอราคาต ่าสุด 020/61 25 ม.ค.61 

30 ม.ค.61 

6 จดัจา้งป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมพฒันาเด็ก

เลก็และเยาวชนต าบลบาโร๊ะ 

2,100.- 2,100.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล

ยเูคแอล กรุ๊ป 2,100 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล

ยเูคแอล กรุ๊ป 2,100 

เสนอราคาต ่าสุด 031/61 4ม.ค.61 

9 ม.ค.61 

7 จดัจา้งซ่อมมอเตอร์ป้ัมน ้า 12,000.- 12,000.- วิธีเจาะจง ร้าน สยามไดนนาโม 12,000.- ร้าน สยามไดนนาโม 12,000.- เสนอราคาต ่าสุด 014/61 12 ม.ค.61  

18 ม.ค. 61 

8 จดัจา้งซ่อมรถกูชี้พ-กูภ้ยั หมายเลขทะเบียน นข-

1073 ยะลา 

19,795.- 19,795.- วิธีเจาะจง ร้าน พรชยั ออโตซ้าวด ์19,795.- ร้าน พรชยั ออโตซ้าวด ์19,795.- เสนอราคาต ่าสุด 015/61 25 ม.ค.61  

31 ม.ค. 61 

9 จดัจา้งซ่อมรถตู ้หมายเลขทะเบียน 40-1092 

ยะลา 

4,691.42.- 4,691.42.- วิธีเจาะจง บริษทั พิธานพาณิชย ์จ ากดั สาขา

ยะลา 4,691.42.- 

บริษทั พิธานพาณิชย ์จ ากดั สาขา

ยะลา 4,691.42.- 

เสนอราคาต ่าสุด 016/61 25 ม.ค.61 

31 ม.ค.61 

10 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบลบาโร๊ะ 

500.- 500.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด 017/61 25 ม.ค. 61  

31 ม.ค. 61 
 



                                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561       แบบ  สขร.1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคา

กลาง 

วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

11 จดัจา้งเช่าเตน็ทพ์ร้อมเกา้อ้ี ขนาด 4x8 เมตร

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

ในต าบลบาโร๊ะ 
  

800 800.- วิธีเจาะจง ร้าน นายดือราแม เจ๊ะยอ 800.- ร้าน นายดือราแม เจ๊ะยอ 800.- เสนอราคาต ่าสุด 018/61 25 ม.ค.61 

31 ม.ค.61 

12 จดัจา้งเหมาเคร่ืองเสียงชุดใหญ่ 1ชุด และ

จดัเตรียมเตน็ทโ์ต๊ะพร้อมเกา้อ้ี ขนาด 4x8เมตร  

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

9,200.- 9,200.- วิธีเจาะจง ร้าน นายดือราแม เจ๊ะยอ 9,200.- ร้าน นายดือราแม เจ๊ะยอ 9,200.- เสนอราคาต ่าสุด 019/61 25 ม.ค.61 

31 ม.ค.61 

13 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

5,125.- 5,125.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล

ยเูคแอล กรุ๊ป 5,125.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล

ยเูคแอล กรุ๊ป 5,125.- 

เสนอราคาต ่าสุด 020/61 25 ม.ค.61 

31 ม.ค.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพนัธ์  2561 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัท่ี 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือวสัดุท่ีใชใ้นโครงการส่งเสริมและพฒันา

เด็กเลก็ ประจ าปี 2561 

2,000.- 2,000.- วิธีเจาะจง ร้าน สุวรรณภูมิ 2,000.- ร้าน สุวรรณภูมิ 2,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 021/61 1 ก.พ. 61 

2 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 14 รายการ 21,750.- 21,750.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

21,750.- 

ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

21,750.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 022/61 2 ก.พ.61 

3 จดัจา้งป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพฒันา

เด็กเลก็ ประจ าปี 2561 

500.- 800.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ย ูเค

แอล จ ากดั 500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ย ู

เคแอล จ ากดั 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 021/61 1ก.พ. 61 

4 จดัจา้งเหมารถบสั โครงการส่งเสริมและพฒันา

เด็กเลก็ ประจ าปี 2561 

  วิธีเจาะจง   เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 022/61 2 ก.พ. 61 

5 จดัจา้งซ่อมรถกูชี้พ-กูภ้ยั หมายเลขทะเบียน นข-

1073 ยะลา 

19,795.- 19,795.- วิธีเจาะจง ร้าน พรชยั ออโตซ้าวด ์19,795.- ร้าน พรชยั ออโตซ้าวด ์

19,795.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 023/61 2 ก.พ. 61 

6 จดัจา้งต่อสญัญาใหบ้ริการเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซค ์

อบต.บาโร๊ะ 

7,500.- 7,500.- วิธีเจาะจง บ.ไทยอินฟอร์เมชัน่ ซิสเทม

จ ากดั 7,500.- 

บ.ไทยอินฟอร์เมชัน่ ซิสเทม

จ ากดั 7,500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 024/61 5 ก.พ. 61 

7 จดัจา้งท ารัวศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ศูนยก์ าปง

ตนัหยง 

78,000.- 78,000.- วิธีเจาะจง นายพารุตดิง อุมา 78,000.- นายพารุตดิง อุมา 78,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 025/61 21 ก.พ.61 

 
 

                                                                                                                     

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม  2561                                                                                               แบบ  สขร.1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที่ 3 เมษายน  พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือวสัดุกีฬา จ านวน 8 หมู ่ 79,895.- 79,895.- วิธีเจาะจง ฮาซิม สปอร์ต 79,895.- ฮาซิม สปอร์ต 79,895.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 025/61 6 มี.ค. 61 

2 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 40,400.- 40,400.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

40,400.- 

บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

40,400.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี026/61 6 มี.ค. 61 

3 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (คลงั) 25,000.- 25,000.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

25,000.- 

บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

25,000.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 027/61 7 มี.ค.61 

4 จดัซ้ือวสัดุท่ีใชใ้นโครงการผกูใจผกูพนัวนัปิด

ภาคเรียน ประจ าปี 2561 

16,636.- 16,636.- วิธีเจาะจง ร้าน สุวรรณภูมิ 16,636.- ร้าน สุวรรณภูมิ 16,636.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 029/61 12 มี.ค.61 

5 จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมและ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบลบาโร๊ะ 

  วิธีเจาะจง   เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 030/61 12 มี.ค. 61 

6 จดัซ้ือเส้ือกีฬากบัเหรียญรางวลั โครงการกีฬาสี

สมัพนัธ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ประจ าปี 2561 

23,000.- 23,000.- วิธีเจาะจง ฮาซิม สปอร์ต 23,000.- ฮาซิม สปอร์ต 23,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 032/61 16 มี.ค. 61 

7 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการกีฬาสีสมัพนัธ์ของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ประจ าปี 2561 

3,545.- 3,545.- วิธีเจาะจง ร้าน สุวรรณภูมิ 3,545.- ร้าน สุวรรณภูมิ 3,545.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 033/61 16 มี.ค. 61 

8 จดัซ้ือสี ใชใ้นโครงการ Big cleaning day    วิธีเจาะจง   เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 034/61 20 มี.ค. 61 

9 จดัซ้ือวสัดุท าความสะอาด โครงการ Big 

cleaning day 

  วิธีเจาะจง ร้าน เอสวาย เคร่ืองเขียน ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 035/61 20 มี.ค.61 

                                                                                                            

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม  2561                                                                                              แบบ  สขร.1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคา

ท่ีเสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

10 จดัซ้ือของสมนาคุณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหแ้ก่ผูน้ าและกลุ่มแกนน าของกลุ่มต่างๆใน

พื้นท่ี  

4,600.- 4,600.- วิธีเจาะจง ร้าน อฎัฮาห์ 4,600.- ร้าน อฎัฮาห์ 4,600.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 037/61 23 มี.ค. 61 

11 จดัซ้ือสมนาคุณ โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ

ในการบริหารงานของบุคลากร อบต.บาโร๊ะ 

4,600.- 4,600.- วิธีเจาะจง ร้าน อฎัฮาห์  4,600.- ร้าน อฎัฮาห์  4,600.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 038/61 23 มี.ค. 61 

12 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหแ้ก่ผูน้ าและกลุ่มแกนน าของกลุ่มต่างๆใน

พื้นท่ี 

1,680.- 1,680.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

1,680.- 

ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

1,680.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 039/61 23 มี.ค. 61 

13 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการอบรมพฒันา

ศกัยภาพในการบริหารงานของบุคลากร อบต.

บาโร๊ะ 

1,900.- 1,900.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

1,900.- 

ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

1,900.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 040/61 23 มี.ค. 61 

14 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการจดัท าแผนชุมชนเพื่อบูรณาการ

แผนพฒันาของ อบต.บาโร๊ะ 

1,500.- 1,500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค

แอล กรุ๊ป 1,500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค

แอล กรุ๊ป 1,500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 026/61 5 มี.ค.61 

15 จดัจา้งป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

วฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาสู่อาเซียนของศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ ประจ าปี 2561 

500.- 500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 027/61 12 มี.ค.61 

16 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบลบาโร๊ะ 

(หลกัสูตรการส่งเสริมการตดัเยบ็เส้ือผา้สตรี) 

500.- 500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 028/61 12 ม.ค. 61 



                                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561                                                                                      แบบ  สขร.1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคา

ท่ีเสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

17 

 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การอ่าน

หนงัสือทอ้งถ่ิน รักการอ่าน  

750.- 750.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 750.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 750.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี  029/61 12 มี.ค.. 61 

18 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการกีฬาสีสมัพนัธ์ของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ประจ าปี 2561 

500.- 500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 030/61 16 มี.ค. 61 

19 จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการกีฬาสีสัมพนัธ์

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ประจ าปี 2561 

1,500.- 1,500.- วิธีเจาะจง นาย ฮาหะมะ แดวอสนุง 

1,500.- 

นาย ฮาหะมะ แดวอสนุง 

1,500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 031/61 16 ม.ค. 61 

20 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการBig cleaning day 

(5ส)พฒันาสถานท่ีท างานให ้cleane Green 

500.- 500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 032/61 20 มี.ค.61 

21 ป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่ผูน้ า

และกลุ่มแก่นน าของกลุ่มต่างๆในพื้นท่ี ขนาด 

1x2 เมตร 

500.- 500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 033/61 23 มี.ค.61 

22 ป้ายไวนิล โครงการอบรมพฒันาศักยภาพใน

การบริหารงานของบุคลากร อบต.บาโร๊ะ 

500.- 500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพลยเูค 

แอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 034/61 23 มี.ค.61 

23 จัดจ้าง เหมารถทัว ร์ปรับอากาศแบบ2 ชั้ น 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผูน้ าและกลุ่ม

แก่นน าของกลุ่มต่างๆในพื้นท่ี 

60,000.- 60,000.-  นาย ฮาฟิส ยโูซ๊ะ 60,000.- นาย ฮาฟิส ยโูซ๊ะ 60,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 036/61 23 มี.ค. 61 

 

 

                                                                                                            

 



                                                                                                    สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2561                                                                           แบบ  สขร.1 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่2 พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
 

ล าดั

บ 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการกีฬาชุมชนตา้นภยัยา

เสพติด ประจ าปี 61 

11,150.- 11,150.- วิธีเจาะจง ร้าน สุวรรณภูมิ 11,150.- ร้าน สุวรรณภูมิ 11,150.- ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 042/61 5 เม.ย.61 

2 จดัซ้ือผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด 

1.90x1.90 ม. 

11,898.- 11,898.- วิธีเจาะจง ร้าน ตวงทอง 11,898.- ร้าน ตวงทอง 11,898.- ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 044/61 5 เม.ย.61 

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,610.- 4,610.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 

4,610.- 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 

4,610.- 

ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 045/61 9 เม.ย.61 

4 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน 8 ตลบั 15,120.- 15,120.- วิธีเจาะจง ร้าน โกบอลไอท่ี เดลิเวอร่ี 

15,120.- 

ร้าน โกบอลไอท่ี เดลิเวอร่ี 

15,120.- 

ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 046/61 10 เม.ย.61 

5 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับผลิตเตามณฑล  

โครงการมสัยิดตน้แบบอนุรักษพ์ลงังาน 

12,500.- 12,500.- วิธีเจาะจง ร้าน อาบาดี 12,500.- ร้าน อาบาดี 12,500.- ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 046/6118 เม.ย. 61 

6 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า (หลอด LED)และหลอดตะเกียบ

ส าหรับเปล่ียนหลอดไฟ โครงการมสัยิดตน้แบบ

อนุรักษพ์ลงังาน 

6,840.- 6,840.- วิธีเจาะจง ร้าน จารึกการไฟฟ้า 6,840.- ร้าน จารึกการไฟฟ้า 6,840.- ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 047/61 18 เม.ย. 61 

7 จดัซ้ือเส้ือ,ถว้ยรางวลั,อุปกรณ์การเล่นกีฬา 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาประเพณี คร้ังท่ี 19 

ประจ าปี 2561 

112,740.- 112,740.- วิธีเจาะจง ร้าน ฮาซิม สปอร์ต 112,740.- ร้าน ฮาซิม สปอร์ต 112,740.- ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 048/61 18 เม.ย.61 

8   จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ โครงการจดัการแข่งขนั

กีฬาประเพณี คร้ังท่ี 19 ประจ าปี 61 

  วิธีเจาะจง   ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 049/61 18 เม.ย.61 

9 จดัซ้ือค่าส่ือในการจดัการเรียนการสอน โครงการ

ส่งเสริมการสอนหลกัสูตรตามหลกัศาสนาอิสลาม 

15,100.- 15,100.- วิธีเจาะจง ร้าน สุวรรณภูมิ 15,100.- ร้าน สุวรรณภูมิ 15,100.- ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 050/61 20 เม.ย.61 

 



                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2561                                                                           แบบ  สขร.1 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่2 พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
 

ล าดั

บ 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

10 จา้งป้ายไวนิล โครงการกีฬาชุมชนตา้นภยัยาเสพ

ติด ประจ าปี 2561 

3,250.- 2,250.- วิธีเจาะจง ร้าน ดี โฆษณา 3,250.- ร้าน ดี โฆษณา 3,250.- ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 040/61 5 เม.ย.61 

11 จา้งเช่าเตน็ท ์โครงการกีฬาชุมชนตา้นภยัยาเสพติด 

ประจ าปี 2561 

22,000.- 22,000.- วิธีเจาะจง นาย ฮาหะมะ แดวอสนุง 

22,000.- 

นาย ฮาหะมะ แดวอสนุง 

22,000.- 

ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 041/61 5 เม.ย.61  

12 จา้งเตรียมสนาม โครงการกีฬาชุมชนตา้นภยัยา

เสพติด ประจ าปี 2561 

10,000.- 10,000.- วิธีเจาะจง   ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 042/61 5 เม.ย.61 

13 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการมสัยิดตน้แบบ

อนุรักษพ์ลงังาน 

10,250.- 10,250.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 10,250.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 10,250.- 

ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 044/61 18 เม.ย.61 

14 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์และอบรมใหค้วามรู้ในการป้องกนั

และแกไ้ขปั้ญหายาเสพติด 

2,500.- 2,500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 2,500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 2,500.- 

ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 045/61 18 เม.ย.61 

15 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการจดัการแข่งขนักีฬา

ประเพณี คร้ังท่ี 19 ประจ าปี 2561 

2,000.- 2,000.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 2,000.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 2,000.- 

ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 046/61 18 เม.ย.61 

16 จดัจา้งเชา้เตน็ท ์โครงการจดัการแข่งขนักีฬา

ประเพณี คร้ังท่ี 19 ประจ าปี 2561 

16,000.- 16,000.- วิธีเจาะจง นาย ฮาหะมะ แดวอสนุง 

16,000.- 

นาย ฮาหะมะ แดวอสนุง 

16,000.- 

ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 047/61 18 เม.ย.61 

17 จา้งเตรียมสนาม โครงการจดัการแข่งขนักีฬา

ประเพณี คร้ังท่ี 19 ประจ าปี 2561 

7,000.- 7,000.- วิธีเจาะจง นาย ซอบรี ทาเนาะ 7,000.- นาย ซอบรี ทาเนาะ 7,000.- ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 048/61 18 เม.ย.61 

18 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมและการรักษาวินยัความโปร่งใสในการ

ท างนของ อบต.บาโร๊ะ 

500.- 500.-  หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 500.- 

ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 049/61 23 เม.ย. 61 

 



                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2561                                                                           แบบ  สขร.1 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่2 พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

19 จ้างเหมายานพาหนะ (รถตูโ้ดยสารไม่ประจ า

ทาง) พร้อมน ้ ามันเช้ือเพลิง โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยความ

โปร่งใสในการท างนของ อบต.บาโร๊ะ 

7,000.- 7,000.- วิธีเจาะจง นาย กิตตินนัท ์ปาแต 7,000.- นาย กิตตินนัท ์ปาแต 7,000.- ผูเ้สนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 050/61เม.ย .61 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่4 มถุินายน 2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือกระเป๋า,วสัดุเคร่ืองเขียน โครงการปันรัก

สู่ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ เด็กก าพร้า 

  วิธีเจาะจง ร้าน อฏัฮาห์  ร้าน อฏัฮาห์ เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 053/61 1 พ.ค.61 

2 จดัซ้ือวสัดุในการจดักิจกรรม โครงการจดังาน

วนัเมาลิด ประจ าปี 2561 

15,220.- 15,220.- วิธีเจาะจง ร้าน สุวรรณภูมิ 15,220.- ร้าน สุวรรณภูมิ 15,220.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 054/61 1 พ.ค. 61 

3 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  (กองคลงั) 11,000.- 11,000.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

11,000.- 

ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 11,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 055/61 4 พ.ค. 61 

4 จดัซ้ืออินทผาลมั โครงการรอมฎอนสมัพนัธ์ 

ประจ าปี 61 

53,600.- 53,600.- วิธีเจาะจง ร้าน สุไรดา โภชนา 53,600.- ร้าน สุไรดา โภชนา 53,600.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 056/61 11 พ.ค.61 

5 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการจดักิจกรรมขบวน

แห่งานวนัโภคหลกัเมืองและงานกาชาด ปี 61 

15,330.- 15,330.- วิธีเจาะจง ร้าน อาบาดี 15,330.- ร้าน อาบาดี 15,330.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 057/61 15 พ.ค. 61 

6 จดัซ้ือเมลด็พนัธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2,000.- 2,000.- วิธีเจาะจง ร้าน มะเกง็การเกษตร ยะหา 

2,000.- 

ร้าน มะเกง็การเกษตร ยะหา 

2,000.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 058/61 18 พ.ค. 61 

7 จดัซ้ือวสัดุท าความสะอาด โครงการ Big 

Cleaning day  

  วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 059/61 24 พ.ค. 61 

8 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการปันรักสูผู้พ้ิการ 

ผูสู้งอายุ  เด็กก าพร้า ขนาด  1x3 เมตร  

750.- 750.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 750.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 750.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 051/61 1 พ.ค.61 

9 จดัจา้งท าป้าย โครงการจดังานวนัเมาลิด 

ประจ าปี 2561 

3,964.- 3,964.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 3,964.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 3,964.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 052/61 1 พ.ค. 61 

10 จดัจา้งท าป้ายไวนิล รอมฎอนสมัพนัธ์ ประจ าปี 

2561 

1,000.- 1,000.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป1,000.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 1,000.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 053/61 11 พ.ค. 61 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่4 มถุินายน 2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

11 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการจดักิจกรรมขบวน

แห่งานวนัโภคหลกัเมืองและงานกาชาด ปี 61 

500.- 500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 054/61 11 พ.ค.61 

12 จดัจา้งท าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นลีตอ 

  วิธีเจาะจง นางสาวยาวียะ๊ มะแซ นางสาวยาวียะ๊ มะแซ เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 055/61 15 พ.ค.61 

13 จดัจา้งท าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

บา้นนูรูลฮูดา 

  วิธีเจาะจง นางสาวฟาตีเม๊าะ สาแม นางสาวฟาตีเม๊าะ สาแม เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 056/61 15 พ.ค.61 

14 จดัจา้งท าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นซีเซะ 

  วิธีเจาะจง นางสาวรอซีเด๊าะ  มณีหิยา นางสาวรอซีเด๊าะ  มณีหิยา เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 057/61 15 พ.ค.61 

15 จดัจา้งท าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ก า

ปงตนัหยง 

  วิธีเจาะจง นางรอมืล๊ะ  ดาราแมยาลอ นางรอมืล๊ะ  ดาราแมยาลอ เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 058/61 15 พ.ค.61 

16 จดัจา้งท าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

ประจ าต าบลบาโร๊ะ 

  วิธีเจาะจง นางซารีพะ๊  สะตือบา นางซารีพะ๊  สะตือบา เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 059/61 15 พ.ค.61 

17 จดัจา้งป้ายไวนิล โครงการจดัการแข่งขนักีฬา

ประเพณี คร้ังท่ี 19 ประจ าปี 2561 

2,000.- 2,000.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 2,000.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 2,000.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 060/61 18 พ.ค. 61 

18 จา้งเช่าเตน็ท ์โครงการส่งเสริมเรียนรู้ตาม

หลกัเศรษกิจพอเพียง 

700.- 700.- วิธีเจาะจง นาย ดือราแม เจ๊ะยอ 700.- นาย ดือราแม เจ๊ะยอ 700.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 061/61 18 พ.ค.61 

19 จดัจา้งป้ายไวนิลโครงการ Big Cleaning day 500.- 500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 500.- 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ยเูค

แอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 062/61 24 พ.ค.61 

 

 

 



   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน  2561       สขร1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่2  เดอืน กรกฎาคม 2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  12,600.- 12,600.- วิธีเจาะจง ร้าน โกลบอลไอท่ี เดลิเวอร่ี 

12,600.- 

ร้าน โกลบอลไอท่ี เดลิเวอร่ี 

12,600.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 061/61 1 มิ.ย.61 

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์   วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 062/61 1 มิ.ย.61 

3 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 19 รายการ 54,206.- 54,206.- วิธีเจาะจง ร้าน จงกลนี การไฟฟ้า 54,206.- ร้าน จงกลนี การไฟฟ้า 54,206.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 064/61 5 มิ.ย.61 

4 จดัซ้ือวสัดุประปา จ านวน 19 รายการ 50,000.- 50,000.- วิธีเจาะจง ร้าน อาบาดี 50,000.- ร้าน อาบาดี 50,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 065/61 5 มิ.ย.61 

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  (หมึก) 11,960.- 11,960.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 

11,960.- 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 11,960.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 066/61 5 มิ.ย.61 

6 จดัซ้ือวสัดุผงเคมีเคร่ืองดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ 

ขนาด 15 ปอนด ์

5,000.- 5,000.- วิธีเจาะจง ร้าน รัชส่ือสาร 5,000.- ร้าน รัชส่ือสาร 5,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 067/61 5 มิ.ย.61 

7 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้อกสาร 3 ตู ้ 24,000.- 24,000.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค เฮาส์ 

24,000.- 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค เฮาส์ 

24,000.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 068/61 6 มิ.ย. 61 

8 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หลก็ 2 บาน (มอก) 
จ านวน 2 ตู ้

16,500.- 16,500.- วิธีเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เคเฮาส์ 

16,500.- 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เคเฮาส์ 16,500.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 069/61 6 มิ.ย.61 

9 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่าย  FS-6030 KYOCERA 

TK-479 

6,600.- 6,600.- วิธีเจาะจง ร้าน โอเอส เซลลแ์อนดเ์ซอร์วิส 

6,600.- 

ร้าน โอเอส เซลลแ์อนดเ์ซอร์วิส 

6,600.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 070/61 6 มิ.ย.61 

10 จดัซ้ือวคัซีนโรคพษิสุนขับา้พร้อมอุปกรณ์การ

ฉีดและวสัดุอุปกรณ์ทีมีความจ าเป็นในการ

ปฏิบติังาน 

16,800.- 16,800.- วิธีเจาะจง ร้าน ส.รักษส์ตัว ์16,800.- ร้าน ส.รักษส์ตัว ์16,800.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 072/61 14 มิ.ย.61 

11 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 24,100.- 24,100.- วิธีเจาะจง ร้าน โกลบอลไอท่ี เดลิเวอร่ี 

3,500.- 

ร้าน โกลบอลไอท่ี เดลิเวอร่ี 

3,500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 073/61 14 มิ.ย. 61 

 



   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน  2561       สขร1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่2 เดอืน กรกฎาคม 2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

12 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์  4,090.- 4,090.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 

4,090.- 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 4,090.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 064/61 1 มิ.ย.61 

13 จา้งท าป้ายไวนิล โครงการสตัวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 

750.- 750.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ย ูเคแอล กรุ๊ป 750.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล ย ู

เคแอล กรุ๊ป 750.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 065/61 1 มิ.ย.61 

14 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร   วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน ร้สน เอส วาย เครืองเขียน เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 066/61 4 มิ.ย.61 

15 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ิน  4,210.- 4,210.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 

4,210.- 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 4,210.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 067/61 4 มิ.ย.61 

16 จา้งซ่อมรถบรรทุกเอนกประสงค ์หมายเลข

ทะเบียน บจ 8757 ยะลา  

77,300.- 77,300.- วิธีเจาะจง ค๊อกพิท เจริญการยาง 77,300.- ค๊อกพิท เจริญการยาง 77,300.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 070/61 18 มิ.ย.61 

17 จา้งปรับปรุงและซ่อมแซม ตูเ้ฉลิมพระเกียรติ  25,000.- 25,000.- วิธีเจาะจง ร้าน นสัวีการพิมพ ์25,000.- ร้าน นสัวีการพิมพ ์25,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 071/61 20 มิ.ย.61 

18 จา้งซ่อม เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 14,000.- 14,000.- วิธีเจาะจง ร้าน ปกรณ์แอร์ 14,000.- ร้าน ปกรณ์แอร์ 14,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 072/61 25 มิ.ย.61 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2561                                                                                        สขร.1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่3 เดอืน สิงหาคม พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือวสัดุโครงการอบรมใหค้วามรู้ประชาชน

ดา้นการป้องกนัภยั 

3,500.- 3,500.- วิธีเจาะจง ร้าน อฎัฮาห์ 3,500.- ร้าน อฎัฮาห์ 3,500.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 074/61 3 ก.ค.61 

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึก) กองคลงั 5,040.- 5,040.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 

5,040.- 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 5,040.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 075/61 4 ก.ค. 61 

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึก) ส านกัปลดั    วิธีเจาะจง ร้าน โกลบอลไอท่ี เดลิเวอร่ี ร้าน โกลบอลไอท่ี เดลิเวอร่ี เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 076/61 4 ก.ค.61 

4 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 23 รายการ 20,000.- 20,000.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

20,000.- 

ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 20,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 077/61 5 ก.ค.61 

5 จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ โครงการส่ือนวฒักรรม   วิธีเจาะจง ร้าน สุวรรณภูมิ  ร้าน สุวรรณภูมิ เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 078/61 11 ก.ค.61 

6 จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ โครงการ อปท.โปร่งใส   วิธีเจาะจง ร้าน อฎัฮาห์ ร้าน อฎัฮาห์ เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 079/61 11 ก.ค.61 

7 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อช่วยประชาชนไดรั้บความ

เดือดร้อน 

7,023.- 7,023.- วิธีเจาะจง ร้าน อาบาดี 7,023.- ร้าน อาบาดี 7,023.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 080/61 11 ก.ค.61 

8 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัเอดส์ 

  วิธีเจาะจง ร้าน อฎัฮาห์ ร้าน อฎัฮาห์ เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 081/61 13 ก.ค. 61 

9 จดัซ้ือของรางวลั,วสัดุและอุปกรณ์ โครงการ

ส่งเสริมสร้างครอบครัวเขม้แขง็ 

 3,300.- 3,300.- วิธีเจาะจง ร้าน อฎัฮาห์ 3,300.- ร้าน อฎัฮาห์ 3,300.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 082/61 16 ก.ค. 61 

10 จดัซ้ือพนัธ์ไม ้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ถ่ิน

อาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

30,000.- 30,000.- วิธีเจาะจง ร้าน ซีเซะ พนัธ์ไม ้30,000.- ร้าน ซีเซะ พนัธ์ไม ้30,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 083/61 16 ก.ค.61 

11 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมและพฒันาเด็กเลก็และเยาวชนต าบลบา

โร๊ะ 

3,400.- 3,400.- วิธีเจาะจง ร้าน สุวรรณภูมิ 3,400.- ร้าน สุวรรณภูมิ 3,400.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 084/61 26 ก.ค.61 

 



                                                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2561                                                                        สขร.1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่3  เดอืน สิงหาคม พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

12 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ลูกปะคบ /น ้ายาลา้งจา้น 9,180.- 9,180.- วิธีเจาะจง ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ต.

เป๊าะเสง้ 9,180.- 

ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ต.

เป๊าะเสง้ 9,180.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 085/61 26 ก.ค.61 

13 จดัจา้งอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ศูนยลี์ตอ   วิธีเจาะจง นางสาวยาวียะ๊ มะแซ นางสาวยาวียะ๊ มะแซ เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 072/61 3 ก.ค.61 

14 จดัจา้งอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ศูนยนู์รู

ลฮูดา 

  วิธีเจาะจง นางสาวฟาตีเม๊าะ สาแม นางสาวฟาตีเม๊าะ สาแม เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 073/61 3 ก.ค.61 

15 จดัจา้งอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ก าปง

ตนัหยง 

  วิธีเจาะจง นางสาวรอซีเด๊าะ  มณีหิยา นางสาวรอซีเด๊าะ  มณีหิยา เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 074/61 3 ก.ค.61 

16 จดัจา้งอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ศูนยซี์

เซะ 

  วิธีเจาะจง นางรอมืล๊ะ  ดาราแมยาลอ นางรอมืล๊ะ  ดาราแมยาลอ เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 075/61 3 ก.ค.61 

17 จดัจา้งอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ประจ า

ต าบลบาโร๊ะ 

  วิธีเจาะจง นางซารีพะ๊  สะตือบา นางซารีพะ๊  สะตือบา เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 076/61 3 ก.ค.61 

18 จา้งท าป้ายโครงการอบรมใหค้วามรู้ประชาชน

ดา้นการป้องกนัภยั  

750.- 750.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 750.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 750.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 077/61 4 ก.ค. 61 

19 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการส่ือนวตักรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาเด็กเล็ก 

500.- 500.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 078/61 11 ก.ค.61 

20 จดัจา้งซ่อมรถตู ้   วิธีเจาะจง   เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 079/61 12 ก.ค.61 

21 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกนัโรคเอดส์ 

2,750.- 2,750.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 2,750.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 2,750 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 080 /61 13 ก.ค.61 

22 จดัจา้งรถปรับอากาศ โครงการเสริมสร้าง

ครอบครัวเขม้แขง็ 

30,000.- 30,000.- วิธีเจาะจง วนิสา-ดี ทวัร์ 30,000.- วนิสา-ดี ทวัร์ 30,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 083861 19 ก.ค.61 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2561                                                                        สขร.1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่3  เดอืน สิงหาคม พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

23 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการทอ้งถ่ิน อาสา ปลูก

ป่าเฉลิมพระเกียรติ 

500.- 500.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 084/61 19 ก.ค.61 

24 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างครอบครัว

เขม้แขง็ 

500.- 500.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 085/61 19 ก.ค.61 

25 จดัจา้งเหมาเตรียมสนามบริเวณชลประทานฮูยงซู

แงเพื่อจดักิจกรรมปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ 

โครงการรักน ้า รักษป่์า รักแผน่ดิน 

3,800.- 3,800.- วิธีเจาะจง นาย ซอบรี ทาเนาะ 3,800.- นาย ซอบรี ทาเนาะ 3,800.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 086/61 19 ก.ค.61 

26 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพฒันา

สภาเด็กเล็กและเยาวชนต าบลบาโร๊ะ  

500.- 500.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 087/61 26 ก.ค.61 

27 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบลบาโร๊ะ (ท าลูกปะ

คบ) 

500.- 500.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 089/61 26 ก.ค.61 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2561          สขร1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่3 เดอืน กนัยายน พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกาย อปพร. โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อบต.บา

โร๊ะ 

  วิธีเจาะจง   เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 086/61 1 ส.ค.61 

2 จดัซ้ือเคร่ืองเขียนกระเป๋า โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อบต.บาโร๊ะ 

  วิธีเจาะจง   เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 087/61 1 ส.ค.61 

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึก) จ านวน 1 ตลบั 2,100.- 2,100.- วิธีเจาะจง ร้าน โกลบอล เดลิเวอร่ี 2,100.- ร้าน โกลบอล เดลิเวอร่ี 2,100.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 088/61 3 ส.ค.61 

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 40 รายการ (การศึกษา) 20,000.- 20,000.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 20,000.- ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 20,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 089/61 3 ส.ค.61 

5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 48 รายการ 62,405.- 62,405.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 62,405.- ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 62,405.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 090/61 3 ส.ค.61 

6 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 21 รายการ 29,940.- 29,940.- วิธีจะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 29,940.- ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 29,940.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 091/61 3 ส.ค.61 

7 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วม

โครงการอบรมใหค้วามรู้และพฒันาคุณภาพผูดู้แลคน

พิการต าบลบาโร๊ะบาโร๊ะ 

3,000.- 3,000.- วิธีเจาะจง ร้าน อฎัฮาห์ 3,000.- ร้าน อฎัฮาห์ 3,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 092/61 9 ส.ค.61 

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึก) จ านวน 1 รายการ 4,200.- 4,200.- วิธีเจาะจง ร้าน โกลบอลไอที 4,200.- ร้าน โกลบอลไอที 4,200.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 093/61 15 ส.ค.61 

9 จดัซ้ือผลไม ้โครงการจดักิจกรรมงานมหกรรมผลไม้

และของดีเมืองยะลา 

4,050.- 4,050.- วิธีเจาะจง ร้าน ดีดี-ไอซ ์4,050.- ร้าน ดีดี-ไอซ ์4,050.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 094/61 17 ส.ค.61 

10 จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ตกแต่งรถ โครงการจดักิจกรรม

งานมหกรรมผลไมแ้ละของดีเมืองยะลา 

12,250.- 12,250.- วิธีเจาะจง ร้าน อาบาดี 12,250.- ร้าน อาบาดี 12,250.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 095/61 17 ส.ค.61 

11 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับประชาคมหมู่บา้นและวสัดุ

อุปกรณ์ส าหรับท าแผน่พบัประชาสมัพนัธ์เร่ืองขยะ 

1,450.- 1,50.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 1,450.- ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 1,450.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 098/61 23 ส.ค.61 

12 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 7 รายการ 17,633.60.- 17,633.60.- วิธีเจาะจง ร้าน จงกลนี การไฟฟ้า 17,633.60 ร้าน จงกลนี การไฟฟ้า 17,633.60 เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 099/61 23 ส.ค.61 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2561          สขร1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่3 เดอืน กนัยายน พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

13 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ โครงการทศัน

ศึกษาเพื่อเพิ่มโลกทศันแ์ก่คนพิการต าบลบาโร๊ะ 

1,400.- 1,400.- วิธีเจาะจง ร้าน อฎัฮาห์ 1,400.- ร้าน อฎัฮาห์ 1,400.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 100/61 23 ส.ค.61 

14 จดัซ้ือครุภณัฑ ์จ านวน 2 รายการ 18,800.- 18,800.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโฟเทค กดั 18,800.-

จดั 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค กดั 18,800.-

จดั 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 103/61 24 ส.ค.61 

15 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการถ่ายทอด

ศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

17,000.- 17,000.- วิธีเจาะจง ร้าน สุวรรณภูมิ 17,000.- ร้าน สุวรรณภูมิ 17,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 104/61 30 ส.ค.61 

16 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อบต.บาโร๊ะ 

750.- 750.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 090/61 3 ส.ค.61 

17 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการจดัการขยะเพื่อสุขภาพวะ

ท่ีมีของชาวต าบลบาโร๊ะ  

750.- 750.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 750.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 750.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 091/61 3 ส.ค.61 

18 จดัจา้งท าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสาธิตการคดัขยะ 

โครงการจดัการขยะเพื่อสุขภาพวะของชาวต าบลบาโร๊ 

4,500.- 4,500.- วิธีจะจง นายมูฮมัหมดันุ  อาเยาะ 4,500.- นายมูฮมัหมดันุ  อาเยาะ 4,500.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 092/61 3 ส.ค.61 

19 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการอบรมใหค้วามรู้และ

พฒันาชีวิตผูพ้ิการและผูดู้แลคนพิการต าบลบาโร๊ะ 

900.- 900.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 900.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป900.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 093/61 3 ส.ค.61 

20 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการจดัขยะแบบบูรณาการ 750.- 750.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 750.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 750.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 094/61 9 ส.ค.61 

21 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการทศัฯศึกษาเพือ่เพิ่มโลก

ทศันแ์ก่คนพิการต าบลบาโร๊ะ 

900.- 900.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 900.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 900.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 095/61 23 ส.ค.61 

22 จดัจา้งถ่ายเอกสารการบรรยายใหค้วามรู้ส าหรับ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทศันศึ์กษาเพื่อเพิ่มโลกทศันแ์ก่คนพ ิ

600.- 600.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 600.- ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 600.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 096/61 23 ส.ค.61 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2561          สขร1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่3 เดอืน กนัยายน พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง   รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

23 จดัจา้งท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพฒันาศูนย์

ขอ้มูลข่าวสาร 

750.- 750.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 750.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 750.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 097/61 31 ส.ค.61 

24 จดัจา้งถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการ

ส่งเสริมและพฒันาศูนยข์่าวสาร  

2,600.- 2,600.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 2,600.- ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 2,600.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 098/61 31 ส.ค.61 

25 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพฒันาศิปล

วฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

1,000.- 1,000.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 1,000.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 1,000.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี  099/61 31 ส.ค.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กนัยายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง  รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

1 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ตรายาง) จ านวน 4 รายการ 3,100.- 3,100.- วิธีเจาะจง ร้าน พงศศิ์ลป์บลอ็ก 3,100.- ร้าน พงศศิ์ลป์บลอ็ก 3,100.- เสนอาคาต ่าสุด เลขท่ี 105/61 3 ก.ย.61 

2 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนลอุปกรณ์พร้อมกระเป๋าและ

วสัดุอุปกรณ์ส าหรับพฒันาและปรับปรุงศูนย์

ขอ้มูลข่าวสาร 

8,050.- 8,050.- วิธีเจาะจง ร้าน อฎัฮาห์ 8,050.- ร้าน อฎัฮาห์ 8,050.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 106/61 3 ก.ย.61 

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 42 รายการ 20,000.- 20,000.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

20,000.- 

ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 20,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 107/61 5 ก.ย.61 

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10 รายการ 27,490.- 27,490.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

27,490. 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 27,490.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 108/61 7 ก.ย.61 

5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 15 รายการ 17,805.- 17,805.- วิธีเจาะจง ร้าน อลันูร การคา้ 17,805.- ร้าน อลันูร การคา้ 17,805.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 110/61 7 ก.ย.61 

6 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนจ ากดัติด

ผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 1,800 บีทีย ู

พร้อมติดตั้ง 

21,000.- 21,100.- วิธีเจาะจง   เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 111/61 11 ก.ย.61 

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึก) จ านวน 3 รายการ 28,300.- 28,300.- วิธีเจาะจง ร้าน โกลบอลไอท่ี เดลิเวอร่ี 

28,300.- 

ร้าน โกลบอลไอท่ี เดลิเวอร่ี 

28,300.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 113/61 13 ก.ย.61 

8 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  2,800.- 2,800.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

2,800.- 

บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 2,800.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 115/61 13 ก.ย..61 

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 7 รายการ  

(กองช่าง) 

9,190.- 9,190.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

9,190.- 

บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 9,190.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 117/61 14 ก.ย.61 

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 

(กองคลงั) 

1,935.- 1,935.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

1,935.- 

บ.ทกัษิณอินโพเทค จ ากดั 

1,935.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 118/61 14 ก.ย.61 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กนัยายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง  รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

11 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 30 รายการ 48,549.- 48,549.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

48,549.- 

ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 48,549.- เสนอาคาต ่าสุด เลขท่ี 119/61 14 ก.ย.61 

12 จดัซ้ือกลอ้งวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 10,000.- 10,000.- วิธีเจาะจง ร้านปูยุดซพัพลาย 10,000.- ร้านปูยุดซพัพลาย 10,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 122/61 18 ก.ย.61 

13 จดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็   วิธีเจาะจง ร้านปูยุดซพัพลาย ร้านปูยุดซพัพลาย เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 123/61 18 ก.ย.61 

14 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 26 รายการ 29,258.- 29,258.- วิธีเจาะจง ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 

29,258.- 

ร้าน เอส วาย เคร่ืองเขียน 29,258.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 124/61 18 ก.ย.61 

15 จดัจา้งซ่อมรถกูชี้พกูภ้ยั หมายเลขทะเบียน นข-

1073 ยะลา  

10,540.- 10,540.- วิธีเจาะจง หจก.คอ็กพิทเจริญการยาง 

10,540.- 

หจก.คอ็กพิทเจริญการยาง 

10,540.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 100/61 5ก.ย.61 

16 จดัจา้งซ่อมมอเตอร์น ้า  13,200.- 13,200.- วิธีเจาะจง ร้าน สยามไดนาโม 13,200.- ร้าน สยามไดนาโม 13,200.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 101/61 5 ก.ย.61 

17 จดัจา้งท าป้ายไวนิล ประกาศศูนย ์ จ านวน 5 ศูนย ์ 3,000.- 3,000.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 3,000.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 3,000.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 102/61 6 ก.ย.61 

18 จดัจา้งท าศาลา โครงการปรับปรุงภูมิทศัน ์ 28,000.- 28,000.- วิธีเจาะจง 28,000.- 28,000.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 103/61 14 ก.ย.61 

19 จดัจา้งซ่อมรถกูชี้พ-กูภ้ยั หมายเลขทะเบียน นข-

1073 ยะลา 

8,450.- 8,450.- วิธีเจาะจง หจก.คอ็กพิทเจริญการยาง 

8,450.- 

หจก.คอ็กพิทเจริญการยาง 

8,450.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 104/61 14 ก.ย.61 

20 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,580.- 1,580.- วิธีเจาะจง บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 

1,580.- 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จ ากดั 1,580.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 105/61 14 ก.ย.61 

21 จดัจา้งท าป้ายไวนิล โครงการอบรมเยาวชนดา้น

จริยธรรมและภาษาเพื่อพฒันาสู่อาเซียน ปี 61 

500.-.- 500.- วิธีเจาะจง ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

ร้าน หา้งหุน้ส่วนสามญั ล าไพล 

ยเูคแอล กรุ๊ป 500.- 

เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 107/61 17 ก.ย.61 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กนัยายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 

วนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ.2561 

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ีอ/

จดัจา้ง 

ราคาคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง  รายช้ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ 

22 จดัจา้งเช่าเคร่ืองเสียง+เตน็ท ์โครงการอบรม

เยาวชนดา้นจริยธรรมและภาษา เพื่อพฒันาสู่

อาเซียน ปี 61 

13,000.- 13,000.- วิธีเจาะจง นาย ฮาหะมะ แดวอสนุง 

13,000.- 

นาย ฮาหะมะ แดวอสนุง 13,000.- เสนอาคาต ่าสุด เลขท่ี 108/61 17 ก.ย.61 

23 จดัจา้งท าประตูเหลก็พร้อมติดตั้ง ขนาด 80x190 

ซม. จ านวน 3 บาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  

14,499.- 14,499.- วิธีเจาะจง นายนิดิง อุมา 14,499.- นายนิดิง อุมา 14,499.- เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 109/61 18 ก.ย.61 

24 จา้งท าประตูเหลก็พร้อมติดตั้ง    วิธีเจาะจง นายนิดิง อุมา นายนิดิง อุมา เสนอราคาต ่าสุด เลขท่ี 110/61 18 ก.ย.61 

 

 


