
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 4,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านพิทยาคาร  
ราคา  4,950.-  บาท

ร้านพิทยาคาร  
ราคา  4,950.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,636.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้าน บี แอล เค วสัดุ
ราคา  3,636.-  บาท

ร้าน บี แอล เค วสัดุ
ราคา  3,636.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 6,323.70 วธิเีฉพาะเจาะจง
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  6,323.70.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  6,323.70.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4 จัดซ้ือแบตเตอร่ี 8,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  8,000.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  8,000.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือผ้าเยซ่ี 4,620.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ห้างผ้าศิริโชค
ราคา  4,620.-  บาท

ห้างผ้าศิริโชค
ราคา  4,620.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

6 จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 16,581.60 วธิเีฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  
ราคา  16,581.60.-  บาท

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  
ราคา  16,581.60.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

7 จัดซ้ือน้ ามัน 1,450.90 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ก.เสรียะลา จ ากัด
ราคา  1,450.90.-  บาท

บริษัท ก.เสรียะลา จ ากัด
ราคา  1,450.90.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

8 จัดซ้ือโฟมบอร์ด 4,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
เอเธนส์สปอร์ต เฮาส์
ราคา  4,000.-  บาท

เอเธนส์สปอร์ต เฮาส์
ราคา  4,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

9
จัดซ้ือเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ  (โครงการอบรม 
อพปร.ฯ)

3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  3,000.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  พฤษภำคม  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  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

10 จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 233,346.40 วธิเีฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  
ราคา  233,346.40.-  บาท

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  
ราคา  233,346.40.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

11 จัดซ้ือวสัดุ  (ยานพาหะนะ) 12,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  12,800.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  12,800.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

12 จ้างท าป้ายไวนิล  ( โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอนฯ ) 4,900.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  4,900.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  4,900.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

13
จ้างซ่อมรถขยะ  อบต.ล าใหม่  ( Hino )
หมายเลขทะเบียน  80 - 6517  ยะลา

16,000.00 ตกลงราคา
อูห่นึง่เจริงการช่าง
ราคา  16,000.-  บาท

อูห่นึง่เจริงการช่าง
ราคา  16,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

14 จ้างท าป้ายไวนิล  ( โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอนฯ ) 3,192.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  3,192.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  3,192.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

15 จ้างท าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 3,000.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  3,000.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

16
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล าใหม่
หมายเลขทะเบียน  กค  8357  ยะลา

14,450.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  14,450 บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  14,450 บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

17 จ้างท าป้ายไวนิล  ( ประชาคมฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

18 จ้างท าป้ายไวนิล  ( โครงการเส่ียงเด็กจมน้ าฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

19 จ้างเหมารถตู้  ( โครงการเส่ียงเด็กจมน้ าฯ ) 600.00 ตกลงราคา
นายสากูวนั   หะรง
ราคา  600.-  บาท

นายสากูวนั   หะรง
ราคา  600.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

20
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล าใหม่
หมายเลขทะเบียน  กข  4019  ยะลา

12,800.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  12,800.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  12,800.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง


