
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (โครงการให้ความรู้ฯ) 4,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้าน ป พัฒนา
ราคา  4,300.-  บาท

ร้าน ป พัฒนา
ราคา  4,300.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้) 5,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ยะลา
ราคา  5,900.-  บาท

ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ยะลา
ราคา  5,900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ (ถังน้ าพลาสติก) 49,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเฟิร์ส  ซัพพลาย
ราคา  49,000.-  บาท

ร้านเฟิร์ส  ซัพพลาย
ราคา  49,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักงานปลัด อบต.) 16,260.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส านักงาน
ใหญ่  ราคา  16,260.-  บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส านักงาน
ใหญ่  ราคา  16,260.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,013.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านขวญันาง 
ราคา  5,013.- บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา  5,013.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

6 จัดซ้ือของทีร่ะลึก 1,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ฟิลเตอร์  ดิจิตอล  แล๊บ
ราคา  1,400.-  บาท

ฟิลเตอร์  ดิจิตอล  แล๊บ
ราคา  1,400.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

7
จัดซ้ือเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ  (โครงการป้องกันและ
ดูแลความปลอดภัยฯ)

2,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  2,250.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  2,250.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

8
จัดซ้ือเคร่ีองมือและวสัดุอุปกรณ์ (โครงการป้องกันและดูแล
ความปลอดภัยฯ)

6,310.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านกฤษณะ  ช๊อป
ราคา  6,310.-  บาท

ร้านกฤษณะ  ช๊อป
ราคา  6,310.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 21,785.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  21,785.-  บาท

หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  21,785.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

10 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา 92,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  92,250.-  บาท

ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  92,250.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มีนำคม  พ.ศ. 2562

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  มีนำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) 5,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้ าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  5,950.-  บาท

ร้านน้ าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  5,950.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) 2,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บ.โกบอล 205 (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคา  2,300.-  บาท

บ.โกบอล 205 (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคา  2,300.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

13 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 540.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  540.-  บาท

ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  540.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

14 จ้างท าป้ายไวนิล  (โครงการเยีย่มบ้านผู้สูงอายฯุ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

15 จ้างท าป้ายไวนิล  (โครงการคัดแยกขยะฯ) 2,100.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  2,100.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  2,100.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

16 จ้างท าตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ 37,000.00 ตกลงราคา
บ. ประตูเหล็ก
ราคา  37,000.-  บาท

บ. ประตูเหล็ก
ราคา  37,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

17
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย ยล.ถ. 57-023
ม. 2 บ้านน้ าเยน็  ต.ล าใหม่  อ.มืองยะลา  จ.ยะลา

59,500.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  59,500-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  59,500-  บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

18 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธก์ารเลือกต้ัง 7,000.00 ตกลงราคา
ร้านเขียวอาร์ต
ราคา  7,000.-  บาท

ร้านเขียวอาร์ต
ราคา  7,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

19 จ้างท าป้ายไวนิล 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

20 จ้างจัดสถานที ่ ( โครงการป้องกันและดูแลฯ ) 1,500.00 ตกลงราคา
นายอุสมาน   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ราคา  1,500.-  บาท

นายอุสมาน   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ราคา  1,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มีนำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

21 จ้างท าป้ายไวนิล  ( โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

22 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ส านักงานปลัด ) 6,320.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด (ยะลา)
ราคา  6,320.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด (ยะลา)
ราคา  6,320.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

23 จ้างท าป้ายไวนิล  ( จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาฯ ) 700.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  700.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  700.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

24
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถมดินลลูกรังแนวคันคลอง 
ปอเยาะ - หน้าวดั  ม.4  ต.ล าใหม่ อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

45,500.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  45,500.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  45,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

25 จ้างเหมารถทัวร์ 80,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ชบาการท่องเทีย่ว
โดย นายธวชัชัย   เจ๊ะแอ
ราคา  80,400.-  บาท

ชบาการท่องเทีย่ว
โดย นายธวชัชัย   เจ๊ะแอ
ราคา  80,400.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง


