
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาน ารุ่ง จ ากัด
ราคา  4,400.-  บาท

บริษัท ยะลาน ารุ่ง จ ากัด
ราคา  4,400.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,694.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาน ารุ่ง จ ากัด
ราคา  2,694.-  บาท

บริษัท ยะลาน ารุ่ง จ ากัด
ราคา  2,694.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการตาดีกาฯ) 2,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านขวญันาง   
ราคา  2,650.- บาท

ร้านขวญันาง   
ราคา  2,650.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการฝึกอบรมการท าขนมไทย) 1,615.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  1,615.-  บาท

ร้านเมอร่ี  ราคา  1,615.-  บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย

5 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการฝึกอบรมการท าอาหารไทย) 4,393.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  4,393.-  บาท

ร้านเมอร่ี  ราคา  4,393.-  บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย

6 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้) 8,930.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านก้าวรุ่ง  
ราคา  8,930.- บาท

ร้านก้าวรุ่ง  ราคา  8,930.- บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย

7 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการมัดยอ้ม) 5,860.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านก้าวรุ่ง  
ราคา  5,860.- บาท

ร้านก้าวรุ่ง  ราคา  5,860.- บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย

8 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการเดคูพาท) 5,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านก้าวรุ่ง  
ราคา  5,400.- บาท

ร้านก้าวรุ่ง  ราคา  5,400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย

9 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 94,955.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  94,955.-  บาท

ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  94,955.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

10 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 690.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านบ้านลูกาวสัดุ
ราคา  690.-  บาท

ร้านบ้านลูกาวสัดุ
ราคา  690.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  เมษำยน  พ.ศ. 2561

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  เมษำยน  พ.ศ. 2561

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 6,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา  6,900.-  บาท

ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา  6,900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองส านักงานปลัด) 6,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา  6,900.-  บาท

ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา  6,900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

13 จัดซ้ือน้ ายาพ่นหมอกควนั 3,460.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
นายอับดุลเลาะ  สะมะแอปอเยาะ
ราคา  3,460.-  บาท

นายอับดุลเลาะ  สะมะแอปอเยาะ
ราคา  3,460.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

14
โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ยางพาราคอนกรีต  
สายปอเยาะ - หน้าวดั  หมูท่ี ่4  ต าบลล าใหม่  อ าเภอเมือง
ยะลา  จังหวดัยะลา

729,000.00 วธิคัีดเลือก
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  729,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  729,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก าหนด

15
โครงการก่อสร้างดาด คสล.  ซ่อมแซมคันคลอง สายช้างเผือก
  หมูท่ี ่2  บ้านน้ าเยน็  ต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวดัยะลา

182,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  182,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  182,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก าหนด

 


