
แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง

หนวยงาน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดยะลา

(ประจําเดือน มีนาคม 2564)

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/

จาง

ผูเสนอและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ผูเสนอราคา

 

ราคาที่เสนอ
ผูที่ไดรับการคัดเลือก  ราคา

1 คาจัดพานพุมดอกไมสด - 500-              
เฉพาะ 

เจาะจง
รานราชาวดี ฟลอรีสท - 500-         รานราชาวดีฟลอรีสท - 500-      

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
1 มี.ค. 64

2 คาวัสดุ โฆษณาและเผยแพร - 500-              
เฉพาะ 

เจาะจง
รานคอนเน็คชั่น - 500-         รานคอนเน็คชั่น - 500-      

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
1 มี.ค. 64

3 คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น - 1,000-           
เฉพาะ 

เจาะจง

บริษัท เอส.ไอ.เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
- 1,000-       

บริษัท เอส.ไอ.

เอ็นเตอรไพรส จํากัด
- 1,000-    

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
8 มี.ค. 64

4 คาวัสดุ โฆษณาและเผยแพร - 500-              
เฉพาะ 

เจาะจง
รานคอนเน็คชั่น - 500-         รานคอนเน็คชั่น - 500-      

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
12 มี.ค. 64

5 คาวัสดุคอมพิวเตอร - 4,050-           
เฉพาะ 

เจาะจง
รานคอนเน็คชั่น - 4,050-       รานคอนเน็คชั่น - 4,050-    

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
12 มี.ค. 64

6 คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น - 1,000-           
เฉพาะ 

เจาะจง

บริษัท เอส.ไอ.เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
- 1,000-       

บริษัท เอส.ไอ.

เอ็นเตอรไพรส จํากัด
- 1,000-    

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
12 มี.ค. 64

7 คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น - 1,000-           
เฉพาะ 

เจาะจง

บริษัท เอส.ไอ.เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
- 1,000-       

บริษัท เอส.ไอ.

เอ็นเตอรไพรส จํากัด
- 1,000-    

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
15 มี.ค. 64

8 คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น - 1,000-           
เฉพาะ 

เจาะจง

บริษัท เอส.ไอ.เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
- 1,000-       

บริษัท เอส.ไอ.

เอ็นเตอรไพรส จํากัด
- 1,000-    

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
17 มี.ค. 64



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง

หนวยงาน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดยะลา

(ประจําเดือน มีนาคม 2564)

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/

จาง

ผูเสนอและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ผูเสนอราคา

 

ราคาที่เสนอ
ผูที่ไดรับการคัดเลือก  ราคา

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน - 2,950-           
เฉพาะ 

เจาะจง

ยะลาเครื่องเขียน (1999) 

สํานักงานใหญ
- 2,950-       

ยะลาเครื่องเขียน (1999) 

สํานักงานใหญ
- 2,950-    

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
19 มี.ค. 64

10 คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น - 1,000-           
เฉพาะ 

เจาะจง

บริษัท เอส.ไอ.เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
- 1,000-       

บริษัท เอส.ไอ.

เอ็นเตอรไพรส จํากัด
- 1,000-    

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
22 มี.ค. 64

11 คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น - 1,000-           
เฉพาะ 

เจาะจง

บริษัท เอส.ไอ.เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
- 1,000-       

บริษัท เอส.ไอ.

เอ็นเตอรไพรส จํากัด
- 1,000-    

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
29 มี.ค. 64

12 คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น - 1,000-           
เฉพาะ 

เจาะจง

บริษัท เอส.ไอ.เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
- 1,000-       

บริษัท เอส.ไอ.

เอ็นเตอรไพรส จํากัด
- 1,000-    

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
30 มี.ค. 64

13 คาจัดพานพุมดอกไมสด - 500-              
เฉพาะ 

เจาะจง
รานราชาวดี ฟลอรีสท - 500-         รานราชาวดี ฟลอรีสท - 500-      

ผูแทนจําหนาย

ในพื้นที่
31 มี.ค. 64


