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สขร.1

ท งานจดซ้ือจดจาง วงเง็น็ทีจอ 

ซ้ือหร็อจ้าง
ราดากสาง

รัรัซ้ือ 

ห่รัอจ้าง
รายซ้ือยูเศบอราคาและราคาทีเสนอ

ต็ใครับการคดเลอกแสะราคาพ่ี 

คกกงซ้ือหรอจ้าง

งสัโ)* 

(โดยสชุ'ป)

ฟ'•ง*8*เฟ*■#'(̂ )'!■'■ง*

ง* V* แVIรง8'ศ8 งา 4
1 ซ้ือวัสดุลำนิกงาน เฟ้อใจลำหรบ 9.796.00 เฉพา#เจา*จง หจก. ยะสาบรั\)รณ 9,796.00 หจก. ยะลาบรับรณ์ 9,796.00 เ^0ฑฑๆ■เชุศ เสฬเ 0108/2564

การปฎนัคงานจองเจาหนัาฟ้กอง กว4 มี.ค.2564
การศึกบา ศาสนาแสะวัฒนธรรม ใบส่ังซ้ือ
ลำบวน 16 รายการ

2 จอวัสดุคอมหิวเดอร เฟ้อใจลำหรับ 9,860.00 เฉดา*เจา*จง รัานไอที?ลเต็ม 9,800.00 ร'',นใอทีซสเต็ม 9,800.00 1?น8รา*1*าธุ* เลา■พ่ี 0111/2564
การปฎบดงานจองเจ้าหนัาหกอง ลา 4 มี.ด, 2564
การศึกษา ศาลนาแสะวัดเนธรรฆ ใบส่ังซ้ือ
ลำนวน 5 รายการ

3 จอวัสดุลำนักงานลำนกปลด ลำนวน 68,705.00 เฉพา#เจา*จง หจก. ยะลาบรับุรณ 68,705.00 หจก, ยะลาบรับรณ 68,705.00 เ81น01ฯ**̂าลุ* เสฬ 0112/2564
32 รายการ กา 4 มี.ค. 25641

©2
.

4 ซ้ือครุวัณจา'ลำนักงาน จำนวน 3 43,600.00 เฉพาะเจา*จง นาย รนากร แจโก 43,600.00 นาย ธนากร แจโก 43.600.00 .ก ^า*15* เคจพี 0113/2564
รายการ เฟ้อโจ้ปฐนัตงาบภายใบ ลา 4 มี.ด. 2564
กองจ่าง ใบส่ังซอ

5 จอวัสดุลำนักงาน เฟ้อใจในการ 71,765.00 เฉพา*เจา*จง หวก. ยะสาบรับรณ 71,765.00 หจก. ยะลาบรั^รณ' 71,765.00 1แ1181า"1*ด* เกยที 0118/2564

ปฎนัต็ราจการจองกองแผนและ สา 8 มี.ค. 2564
งบ'ประมาณ จำนวน 26 รายการ ใบส่ังซ้ือ
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ท งาน จคั ซ ือ้ จ คั จ าัง วงเรินฟช้อ  

ซ ือ้ห รอิจ าัง
ราค าก ล าง

วธั ซี ือ้  

ห รอิ จ าัง
ราอ ซ ือ้ ผ เ้ส น อ ราค าแ ส ะราค าห ึเ๋ล บ อ

^ ริบการค ค ;ลิอกแสะราค าห  

สกสงซ ือ้หริอ จ าัง

0แ)40*‘นํ**8เา

(โดะส!ป)

•"•8 ๒๙บง■ฬเแย**? 8 

ง !■โ••ในโเา*6**เ?งๆ *
6 ซ้ือวัลดุอุปกรณ  โครงการส่งเส ร นิ 17,600.00 เฉทวะเจาแจง หจก. ยะลาน่ริยูรฌ 17,600.00 หจก. ยะลาบรินรณ 10,910.00 .สบ97ๆ****'ๆ 0*1 เลฬ 0120/2564

ภาษามลายู ส่อาเจยนประจาใ) ลว 11 ปี.ก. 2564
2564 ในส่งซ้ือ

7 จอกระเปาผ้าปาเดะ เฟ้อโขใบโครง 27,000.00 เป้หา8เจาะจง กจํย เฟป๋'าบ แร**ใ เท 6จมผาลล̂ 'น'โทร 27,000.00 ก̂ มแม่,ป้านเกษตาภร691เผ้าสิสบุบ่1*1 2,700.00 สบ881■ๆสาชุ* เลขฟ้ 0122/2564
การส่งเส รินกาษามลายูสู่อาเชียน เก 11น.ค .2564
ประจาใ) 2564 ใบส ง่ ซ้ือ

8 ซ้ือวัสดุสำปักงาน เฟ้อโจโนกจการ 39,545.00 เฉทาะ เจาะจง หจก. ยะลา,นริใ1)รณ 39,545.00 หจก, ยะลานรินรณ, 39,545.00 ป้'บ0รๆ *ฬๆ ง* เลจท๋ึ 012^2564
ของกองคลง องค์การนริหารส่วน ลา 12 น.ค. 2564

จังหวัคยะลา จัามวน 29 รายการ ใบส่ังซ้ือ
9 ซ้ือว สั ด ุสำปักงาน เฟ้อโขในการ 21,845.00 เปท็า*เจาะจ4หจก. ยะลาบรินรณ, 21,845.00 หจก. ยะลานริบรณ 21.845.00 เลน8ทคๆ *■*'1** เลใ)ที 0125/2564

ปฐน้คิงาบราขการของกองกจการลภา สว 15 น.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัานวน ในส่ังซ้ือ
15 รายการ

1 0 ซ้ือวัสดุบา บัน เซ้ือ เหลิงและหล่อล่ีบ 500,000.00 เฉทาะเจาะจง ท้ๆ*ทุ1บ**วฬๆ *1 ย*!?ทล#ฟ้บ5แ* 500,000.00 ฟ้ๆ *ฟ้นฟ่วนจำกัก ยะลา?นสันฐแกล 500.000.00 .ลนเท*ๆ **X* * ‘เมบน'ทํกจํอควาย
เซ่น นาบับคเจล , น้ําบับเบบชีน , ลว 15 0.ค 2564
น’าบัน;ครึ๋อง, น ํา้บันจาระป ฯลฯ ในส ัง่ ซ้ือ
ส่า'หรบยาบ'พาหบะรถยนสํ เครอง

จักรกล ฟ้ใขในราซการของกองซ่าง

ค?งฟ้ 3
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4ท จานจัคจ้ีอจํดจำ4 วงเง็บ็ทีจอ 

จ้ีอหริปีจำง
ราคากลาง

วอํจ้ีอ

หริอจัาง
รายท่ีอผูเสนอ ราคาและราคาท่ีเสนอ

^ ครับการคกเลีอกและราคาที 

ดกลงจ้ีอห่เอจำง (ใดยสรุป)

■#4(18ฬฟง##*ง̂ "̂เ#

4*๙โเ4ษๆไไจํ3*?0งๆ 1

11 จ้ีอวัลดุคอมพิวเตอร์ เฟ้อใจในการ 23,700.00 เอVทะเจาะจง รัานใอทช้สเต็ม 23,700.00 รัานไอทช้ลเต็น 23,700.00 .ไ'■ไ*ผๆ#ๆ*ๆ *]* เลจท่ี 0126/2564
ปฎน้?เงานราชการของกอง&จการสภา ลว155ค.2564
องคืการบริหารส่วนจังหจัค จำนวน ใบส่ังจ้ีอ
2 รายการ

12 จ้ีอแบตเตอร สำหรับรถบรรทุก 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก,คือกพิทเจริญการย''ง 6,000.00 หจก.คือกพิทเจริญการยาง 5,400,00 1*ๆ16ฑ*ๆ*1‘ชุ* เลขห 0127/2564
เทหาย หมายเส1จ'หะเนย'น 80-4493 ลา 16 0". 2564
จำนวน 2 ลูก ในส่ัง1จ้ีอ

13 ซอรัลดุลอบพิวเลอร์ เฟ้อใช้ในกจการ 80,160.00 เฉพาะเจาะจง รัานไอหช้สเต็ม 80,160.00 ราน'1อท?ลเต็ม 80,000.00 .ไ'นผา#ๆ *ๆ *]* เลจท่ี 0110/2564
จองกองคลง องลการบริหารส่วนจังหจัค สว 04 ม.ค 2564
จำนวน 6 รายการ โบส่ังจ้ีอ

14 จ้ีอ'วสคุคอมพิวเตอร์ เฟ้อใช้ในการ 76,670.00 เอหาะเจาะจง รัานใอห็ฬิเต็ม 76,670,00 ร์านไอหช้สเต็ม 96,500,00 เ*ใ̂ ไา■ๆ ไ̂** เลขท่ี 0130/2564
ป?ปตราชการของกองแ*นและ คา 16 ปี.ค. 2564
งบประมาณ จำนวน 9  รายการ ในส่ังจ้ีอ

15 จ้ีอรัลดุงานบานงานครัว ชองกอง 9,345.00 เฉหาะเจาะจง ยะลาหย่ง่วนลง 9,345.00 ยะลาหยูง่วนลง 9,345.00 ไ?ไเ&ๆ *ๆ‘(•^* เลขท่ี 0131/2564
การคืกบา ลาสนาและวฌนรรรม ลว 19 2 ค. 2564

ใบส่ังจ้ีอ
16 จ้ีอวลดุอุปกรณใบการป็กอบรม 74.725.00 เฉหาะเจาะจง นายราริบ ริลาลลมภร 74,725.00 นายราริน ริลาสลัมก็!ร' 74,725.00 13ษ31ๆ*ๆ *ๆ *;* แหโท่ี 0132/2564

จำนวน 16 รายการ เฟ้อใช้ในโครงการ ลว 19 ม.ค. 2564
ส่งเสริมแสะหเมบาอาชีห กํจกรรมการหำ ในส่ังจ้ีอ
กระเปีา&กบาตํก ชระจำ0งบประชาณ 2564
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น่ี งานจํคช้ีอจํคจำง วงฟ้บน่ีฃอ 

ช้ีอVรีอจำง
ราคากลาง

รสิช้ีอ 

หรีอจำง
รายช้ีอ^เสบอราคาและราคาน่ีเสนอ

ฐโสํรับการคคเสิอกและราคาน่ี 

คกลงช้ีอหรีอจำง ( โ ค ยส?ป)

ฟเแ*1+1*-& เ *  

ง|ง่โ11*1*4#*ร8(า4

ใ ? ช้ีอวส่^ครีองเขียน จำนวน 5 รายการ 15.000.00 เอพาX เจา&จง หจก. ยะลา,นรีบุรณ, 15,000.00 หจก. ยะลาบรีบุรณ 10,470.00 ๆค*#)ต เลขที 0133/2564
สำหรันใช้ใน'โค รง การล่งเสรีน แลเโฟ้เษน‘ๆ ลว19สิ.ค 2564
อาจพ กจกรรมการทากระเป๋าฟ้าบาดก ใบส๋ังช้ีอ
ประจำปีงบประมาณ 2564

18 ชี้อกระเป๋าใส่;อกลาร จำนวน 200 14,600.00 เอพาะเจา};จง ห้างหันส่วนสามัญ ดูวมันน่ี 14,600.00 ห้างหันส่วนสามัญ ดุรีมันน่ี 14,600.00 *ข85า*'เค'ธุ* เลขที 0135/2564
1บ สำหรับใขีใบโครงการล่งเสรีมและ ลว 19 สิ.ค . 2564
พคเนาอา?ท กจกรรมการ'ทำกระเปาฟ้า โบสังช้ีอ
บาแก ประจำปีงบประมาณ 2564

19 ช้ีอวัสดุสำนกงาน สำหรับใช้ในการ 33.815.00 เอพาะเจา*จง หจก. ยะลาบรีบุรณ์ 33,815.00 หจก. ยะลา'บรี'บุรณ์ 33,815.00 แกเอ?ๆ "•&๚ชุ* เลขที 0142/2564
ปฎใใด'ราชการ'ยองกอง'ซ่าง จำนวน ลว 24 สิ.ค. 2564
33 รายการ ใบลง'ช ี้©

20 ช้ีอเครองปรับอากาค แบบแยกส่วน 47,000.00 เ อ พาะเจา?จง รัานปกรณแอร' 47,000.00 ราน'ปกรณแอรี 46,000.00 .(■บ(ๆร"*'แฑ#* เลขท  0143/2564
ขนาดไม่(กากวา 36,000 นทยู พรอม ลา 24 ส ิ. * .  2564
ด๊ดดง จำนวน 1 เครีอง ของกองแผน ใบสังช้ีอ
แสะงบประมาณ

21 ช้ีอวัลดุงาบบานงานครัว ของ 26,700.00 เอพาะเจาะจง ยะลาห*;งไบลง 26,700.00 ยะลาหยู่ง่วนลง 23,320.00 .ล น *เฑ *ฬ 'ช ุ* เลขท ี 0149/2564
โรงเรียนส่าพ ะย าปร ะชาบ ุ เครา ะหั ลว 2 6  สิ.ค. 2 5 6 4

ใบส๋ังช้ีอ
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ห ึ งานจํค4อจํคจำง วงฝ็นหึขอ

4อห1อจำง
ราคาก8าง

ๆธสัอ 

หร้อจำง
ราฟ่อฐเ*นอราคาเแเะราคาฟ้เสนอ

^ ค ้ร ้นการคศเลือ กและราคาหึ

ด ก ล ง 4อพ1อจำง

เ*•ช ุ*11*1

(โคขลรุป)

1*1*ง  *  ค*งเ(ง***เแ ชุ(ไ))1*1 

ง#•ก*แใ)(1า เ ^ ฟ * 5 *

2 2 รอเครอง'ปรังอากาด แบบแยกส่วน 162,000.00 เอพ'าะเจาะจง รานปกรณ'แอร 162,000.00 ราบปกรณ์แอร่ 161,000.00 1*ษ&รVI*าชุ* เลรห 0150/2564
ขนาดไมคากว่า 24000 บ ็ท ็ย ู พรอม 8ร 26 ม.ค. 2564
ลืดด้ัง จำนวน 5 เดร ี่อง ของสำนักปลัด โนลังขอ

23 ขอลว่านโรสาย จำนวน 1 ตัว 4,800.00 เอหา#เจาะจง บริษ้ท ยะลา,นาร ีง่ จำกัด 4,800.00 บรษห ยะลานำรุ่ง จำกัด 4,800 00 *น 8 1ๆ*1 *เช ุ* เลขห ึ 0151/2564

ลว 29 ม.ค. 2564

โบลัง14อ
24 4อร้ส ่ด ุอ ุปกรณ์ เฟ้อใ ? ในโครงการ 20,742.00 เอหาะเจาะจง เก' นาดก 20,742.00 เก บาดก 20,742.00 #ษ&V * 1*าช ุ* เลพี 0152/2564

สรางงาบ ล 'ร้างอ'โขฑ คนพการฟ้า ลา29ม.ค 2564
อะไรโดมากกว่าฟ้ดด ประจำจงบ โนล่ังข้ือ
ประมาณ ห.ด.2564

25 4อเครี่องวคระยะ;ล;ขอร้ จำนวน 10,500.00 เอพาะเจาะจง นร้นัห ยะสา'นำ'รุ่ง จำกัด 10,500.00 บริษพ ยะลานำรุ่ง จำกด 10,500.00 .(•น ® ร!"!*าธ ุ* เลขห ึ 0153/2564
1 เคร่ีอง ลว 30 มํ.ค. 2564

ไบส์ง?อ
2 6 ขอจํดขออนพผาลัม โครงการรอม 833,000.00 798,400.00 ตัดเลือก บดรใพย 788,400.00 นคร,โหย 762,120.00 ฬน®รา*9* เลจห 0154/2564

ฎอบสัมฟันธ์ ประจำจ 2564 ราน'ขุนภ'วงพาณ์ขย ลา 30 ม.ค. 2564
สิบพ!หย'การค้า ลัญญาขอ

27 4อวสดุคอมพาเดอร้ จำนวน 28 92.000.00 เอหาะเจาะจง ร้านไอห็ขิลเต็ม 92,000.00 ร้านใอพีขลเค็ม 92,000.00 ('น®รา"!*'เชุ* เลขหึ 0155/2564
รายการ เฟ้อใ?ในการปฎบดงานของ ลว 30 ม.ค. 2564
สำนักปลัดองค์การนร้หารส่วนจํงหร้ค สํญญ'าข้ือ


