
แบบ สขร. 1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างขุดถากถางปา่ไผ่  จ านวน  1  รายการ 15,000.00        เฉพาะเจาะจง นายซะการิยา    สะนิ  
19,000.00

นายซะการิยา    สะนิ  
19,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2563         ลง
วนัที่  15  ต.ค. 62

2 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,950.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
1,950.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
1,950.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2563         ลง
วนัที่  24  ต.ค. 62

3 จ้างท าปา้ย  จ านวน  1  รายการ 2,450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
2,450.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
2,450.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2563         ลง
วนัที่  25  ต.ค. 62

4 จ้างโครงการขุดลอกคลอง  จ านวน  1  
รายการ

162,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง  
162,700

หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง  
162,700

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2563         ลง
วนัที่  28  ต.ค. 62

5 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน 
 1  รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

6 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

7 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

8 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

9 จ้างเหมาโครงการประเมินความพงึพอใจ 19,000.00        เฉพาะเจาะจง ม.ทกัษณิ  19,000.00 ม.ทกัษณิ  19,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2563         ลง
วนัที่  9  ต.ค. 62

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 1,785.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแบลังน้ าแข็ง  1,785.00 ร้านแบลังน้ าแข็ง  
1,785.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2563         ลง
วนัที่  1  ต.ค. 62

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   ตลุาคม  2562

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

10 จัดซ้ือขุดตรวจสอบสารบอแรกซ์  จ านวน
  1  รายการ

1,440.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัเพื่อนยาจ ากัด  
1,440.00

บริษทัเพื่อนยาจ ากัด  
1,440.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2563         ลง
วนัที่  24  ต.ค. 62

11 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน  15  รายการ 3,950.00          เฉพาะเจาะจง ร้านขวญันาง  3,950.00 ร้านขวญันาง  3,950.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2563         ลง
วนัที่  24  ต.ค. 62

12 จัดซ้ืออาหารเสริม (นมโรงเรียน) 245,465.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ
 จ ากัด

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ
 จ ากัด

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2563         ลง
วนัที่  31  ต.ค. 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   ตลุาคม  2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่





แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน 
 1  รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

5 จัดซ้ือหนังสอพมิพ ์ จ านวน  1  รายการ 5,490.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพทิยาคาร  5,490.00 ร้านพทิยาคาร  5,490.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2563         ลง
วนัที่  27 ธ.ค. 62

6 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 1,835.50          เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา จ ากัด  
1,835.50

บ. ก.เสรียะลา จ ากัด  
1,835.50

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2563         ลง
วนัที่  4  พ.ย. 62

7 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  (โต๊ะท างาน
และเก้าอี้ท างาน)  จ านวน  2 รายการ

20,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์  
20,000.00

ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์  
20,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม

เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2563         ลง
วนัที่  20 พ.ย. 62

8 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 38,883.80        เฉพาะเจาะจง บ. จงกลณีการไฟฟา้ จ ากัด 
 38,883.80

บ. จงกลณีการไฟฟา้ จ ากัด 
 38,883.80

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2563         ลง
วนัที่  20 พ.ย. 62

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  (โต๊ะหมู่บชูา)  
จ านวน  1 รายการ

8,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคมาคม  8,500.00 ร้านคมาคม  8,500.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2563         ลง
วนัที่  27 พ.ย. 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   พฤศจิกายน  2562

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

10 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  
(เคร่ืองปรับอากาศ)  จ านวน  2  เคร่ือง

72,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสกายแอร์  72,400.00 ร้านสกายแอร์  72,400.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2563         ลง
วนัที่  27 พ.ย. 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   พฤศจิกายน  2562

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างซ่อมรถจักรยานยนตฺ  จ านวน  1  
รายการ

2,120.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเชียง 2,120.00 ร้านไทยเชียง 2,120.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2563           
ลงวนัที่  9 ธ.ค. 62

2 จ้างทท าตรายาง 1,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศิ์ลปบ์ล๊อก  
1,200.00

ร้านพงษศิ์ลปบ์ล๊อก  
1,200.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  8/2563          
ลงวนัที่  18  ธ.ค. 62

3 จ้างท าปา้ย  จ านวน  1  รายการ 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์1,050.00 ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2563           
ลงวนัที่  25  ธ.ค. 62

4 จ้างท าปฏทินิแบบแขวน 45,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอัสลาม เซอร์วสิ  
45,500.00

ร้านอัสลาม เซอร์วสิ  
45,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2563         
ลงวนัที่  20  ธ.ค. 62

5 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน 
 1  รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

6 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

7 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

8 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

9 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 11,130.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
11,130.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
11,130.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2563         
ลงวนัที่  26 ธ.ค.62

10 จ้างขุดลอกคูระบายน้ าและก าจัดวชัพชื 
หมู่ที่ 3  จ านวน 1  รายการ

106,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก. มารูวาวสัดถภณัฑ์  
106,900.00

หจก. มารูวาวสัดถภณัฑ์  
106,900.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2563         
ลงวนัที่  27  ธ.ค. 62

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   ธันวาคม  2562

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง



แบบ สขร.1

11 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้  จ านวน  1  ชุด 2,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนบษุบา  2,200.00 ร้านเรือนบษุบา  2,200.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2563          
ลงวนัที่  3 ธ.ค. 62

12 จัดซ้ือพรมลูกฟกู 3,120.12          เฉพาะเจาะจง ร้านเดียร์เฮาส์  3,120.12 ร้านเดียร์เฮาส์  3,120.12 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  12/2563         
ลงวนัที่  3  ธ.ค. 62

13 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน  จ านวน 1 รายการ 6,760.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  6,760.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  6,760.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2563          
ลงวนัที่ 3 ธ.ค. 62

14 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร) จ านวน 2 กล่อง

77,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันโชติ เซอร์วสิ  
7,700.00

ร้านพฒันโชติ เซอร์วสิ  
7,700.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2563          
ลงวนัที่  3 ธ.ค. 62

15 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ผ้าเยซ่ี) จ านวน 2 
รายการ

4,360.00          เฉพาะเจาะจง หา้งผ้าศิริโชค  4,360.00 หา้งผ้าศิริโชค  4,360.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  15/2563         
ลงวนัที่  3 ธ.ค. 62

16 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ผ้าเยซ่ี) จ านวน 2 
รายการ

4,200.00          เฉพาะเจาะจง หา้งผ้าศิริโชค  4,200.00 หา้งผ้าศิริโชค  4,200.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2563          
ลงวนัที่  18 ธ.ค. 62

17 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ตลับหมึก) 23,730.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
23,730.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
23,730.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  17/2563          
 ลงวนัที่  18 ธ.ค. 62

18 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 54,570.00        เฉพาะเจาะจง บ.จงกลณีการไฟฟา้ จ ากัด  
54,570.00

บ.จงกลณีการไฟฟา้ จ ากัด  
54,570.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2563          
ลงวนัที่  25 ธ.ค. 62

19 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 10 รายการ 17,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
17,000.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
17,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2563         
ลงวนัที่  25 ธ.ค. 62

20 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 10 รายการ 68,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเมอร่ี  68,000.00 ร้านเมอร่ี  68,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2563          
ลงวนัที่  25 ธ.ค. 62

21 จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ จ านวน 1 รายการ 5,580.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพทิยาคาร  5,580.00 ร้านพทิยาคาร  5,580.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2563          
ลงวนัที่  27 ธ.ค. 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   ธันวาคม  2562

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่





แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างเหมาเช่าสถานที่  จ านวน  1  รายการ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.นูรีฮัน  ดอเลาะ  
30,000.00

น.ส.นูรีฮัน  ดอเลาะ  
30,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2563         
ลงวนัที่  8 ม.ค. 63

2 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อบต.  จ านวน  1  
รายการ

7,740.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
7,740.00

หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
7,740.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  14/2563         
ลงวนัที่  9  ม.ค. 63

3 จ้างเหมาท าตรายาง 360.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศิ์ลปบ์ล๊อก  
360.00

ร้านพงษศิ์ลปบ์ล๊อก  
360.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2563         
ลงวนัที่  9  ม.ค. 63

4 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า  
1,050.00

ร้านนานา  ซาบนี่า  
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที1่6/2563          
ลงวนัที่  15  ม.ค. 63

5 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน 
 1  รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

6 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

7 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

8 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

9 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อบต.  จ านวน  1  
รายการ

2,272.62          เฉพาะเจาะจง บ.พธิานพาณิชย์ จ ากัด  
2,272.62

บ.พธิานพาณิชย์ จ ากัด  
2,272.62

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2563         
ลงวนัที่  17 ม.ค.63

10 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
1,050.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2563         
ลงวนัที่  29 ม.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   มกราคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

11 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
1,050.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2563          
ลงวนัที่  29 ม.ค. 63

12 จ้างซ่อมประปา อบต. จ านวน 1 รายการ 4,470.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
4,470.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
4,470.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  20/2563         
ลงวนัที่  30  ม.ค. 63

13 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 30 รายการ 32,270.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
32,270.00

หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
32,270.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2563          
ลงวนัที่ 8 ม.ค. 62

14 จัดซ้ือรองเทา้บู๊ท+เส้ือฝน  จ านวน  8  
รายการ

6,840.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวฒัน์  
6,840.00

หจก.ยะลาไทยวฒัน์  
6,840.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  23/2563         
ลงวนัที่  8 ม.ค. 63

15 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  3  รายการ 2,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
2,700.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
2,700.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  24/2563         
ลงวนัที่  15 ม.ค. 63

16 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้  จ านวน  6  รายการ 38,338.10        เฉพาะเจาะจง หจก.จงกลณีการไฟฟา้  
38,338.10

หจก.จงกลณีการไฟฟา้  
38,338.10

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2563          
ลงวนัที่  21 ม.ค. 63

17 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  5  รายการ 7,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
7,200.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
7,200.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  26/2563         
ลงวนัที่  29 ม.ค. 63

18 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  5  รายการ 7,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
7,200.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
7,200.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2563          
ลงวนัที่  29 ม.ค. 63

19 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด 
อบต.) จ านวน 12 รายการ

36,680.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
36,680.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
36,680.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  28/2563         
ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

20 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน
  4  รายการ

42,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
42,200.00

หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
42,200.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2563          
ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

21 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ผ้าเยซ่ี) จ านวน 1 
รายการ

2,180.00          เฉพาะเจาะจง หา้งผ้าศิริโชค  2,180.00 หา้งผ้าศิริโชค  2,180.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2563          
ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   มกราคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่





แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  (ส านัก
ปลัด อบต.) จ านวน  11 เคร่ือง

8,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสกายแอร์ 8,200.00 ร้านสกายแอร์ 8,200.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2563         
ลงวนัที่  13 ก.พ. 63

2 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  (กอง
คลัง) จ านวน  2 เคร่ือง

1,600.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสกายแอร์ 1,600.00 ร้านสกายแอร์ 1,600.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  22/2563         
ลงวนัที่  13  ก.พ. 63

3 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  (กอง
ช่าง) จ านวน  1 เคร่ือง

2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสกายแอร์ 2,000.00 ร้านสกายแอร์ 2,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2563         
ลงวนัที่  13 ก.พ. 63

4 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 2,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี ปร้ินท ์ 2,800.00 ร้านซิตต้ี ปร้ินท ์ 2,800.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2563         
ลงวนัที่  13 ก.พ. 63

5 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน 
 1  รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

6 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

7 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

8 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

9 จ้างเหมาจัดสถานที่  จ านวน  1  รายการ 1,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน เจ๊ะสมอเจ๊ะ  
1,500.00

นายอุสมาน เจ๊ะสมอเจ๊ะ  
1,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2563         
ลงวนัที่  13 ก.พ. 63

10 จ้างท าประกาศนียบตัร จ านวน 1 รายการ 2,240.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก  2,240.00 ร้านมาร์ค ซีร๊อก  2,240.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/2563         
ลงวนัที่  13 ก.พ. 63

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

12 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
1,800.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
1,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  29/2563         
ลงวนัที่  19 ก.พ. 63

13 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
1,050.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  30/2563         
ลงวนัที่  19 ก.พ. 63

14 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,051.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
1,050.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  31/2563         
ลงวนัที่  26 ก.พ. 63

15 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  32/2563         
ลงวนัที่ 28 ก.พ. 63

16 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  33/2563         
ลงวนัที่ 28 ก.พ. 63

17 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  34/2563         
ลงวนัที่ 28 ก.พ. 63

18 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  35/2563         
ลงวนัที่ 28 ก.พ. 63

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานและ
เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 รายการ

20,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์  
20,500.00

ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์  
20,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  31/2563         
ลงวนัที่  13 ก.พ. 63

20 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 5,440.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเมอร่ี 5,440.00 ร้านเมอร่ี 5,440.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2563          
ลงวนัที่  13 ก.พ. 63

21 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 5 รายการ 11,870.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมนนัทธ ์พาณิชย์  
11,870.00

ร้านมนนัทธ ์พาณิชย์  
11,870.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2563          
ลงวนัที่  13 ก.พ. 63

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

23 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 788.55             เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา จ ากัด  
788.55

บ. ก.เสรียะลา จ ากัด  
788.55

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2563          
ลงวนัที่  13 ก.พ. 63

24 จ้างโครงการเรียงหนิยาแนวคันคลองโต๊ะ
กาแปะ ม.4

182,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทา่น้ า บสิิเนส  
182,000

หจก.ทา่น้ า บสิิเนส  
182,000

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2563          
ลงวนัที่  19 ก.พ. 64

25 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน 2 รายการ 4,650.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
4,650.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
4,650.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2563          
ลงวนัที่  19 ก.พ. 63

26 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานและ
เก้าอี้ท างาน) จ านวน 2 รายการ

24,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์  
24,100.00

ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์  
24,100.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2563          
ลงวนัที่  19 ก.พ. 63

27 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 28 รายการ 8,120.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  8,120.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  8,120.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2563          
ลงวนัที่  21 ก.พ. 63

28 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง)  
จ านวน 9 รายการ

9,740.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
9,740.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
9,740.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2563          
ลงวนัที่  21 ก.พ. 63

29 จัดซ้ือสติกเกอร์สะทอ้นแสง  จ านวน 1 
รายการ

4,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
4,000.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
4,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2563          
ลงวนัที่  25 ก.พ. 63

30 จัดซ้ือของที่ระลึก จ านวน 1 รายการ 4,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
4,200.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
4,200.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2563          
ลงวนัที่  26 ก.พ. 63

31 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 9,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกิโตริ 9,400.00 ร้านกิโตริ 9,400.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2563          
ลงวนัที่  28 ก.พ. 63

32 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 2,350.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
2,350.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
2,350.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2563          
ลงวนัที่  19 ก.พ. 63

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

33 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,980.00          เฉพาะเจาะจง บ. ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด  
2,980.00

บ. ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด  
2,980.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2563          
ลงวนัที่  28 ก.พ. 63

ในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน 
 1  รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

9 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  700.00 ร้านนานา ซาบนี่า  700.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2563         
ลงวนัที่  3 มี.ค. 63

11 จ้างเหมารถทวัร์ จ านวน 1 รายการ 93,800.00        เฉพาะเจาะจง บ. ชบาทวัร์  93,800.00 บ. ชบาทวัร์  93,800.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/2563         
ลงวนัที่  5 มี.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   มนีาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)
12 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  700.00 ร้านนานา ซาบนี่า  700.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม

เง่ือนไขที่ก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขที่  38/2563         
ลงวนัที่  10 มี.ค. 63

13 จ้างปรับปรุงถนน ม.3 บา้นปา่พอ้  
จ านวน 1 รายการ

14,800.00        เฉพาะเจาะจง นายอดินันท ์ สามะ  
14,800.00

นายอดินันท ์ สามะ  
14,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  39/2563         
ลงวนัที่ 17 มี.ค. 63

14 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 2,940.00          เฉพาะเจาะจง ร้านณัชมนอาร์ต  2,940.00 ร้านณัชมนอาร์ต  2,940.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  40/2563         
ลงวนัที่ 17 มี.ค. 63

15 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 2,160.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน 108  1009  
2,160.00

ร้าน 108  1009  
2,160.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  45/2563         
ลงวนัที่ 3 มี.ค. 63

16 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 8 รายการ 9,434.00          เฉพาะเจาะจง หา้งผ้าศิริโชค  9,434.00 หา้งผ้าศิริโชค  9,434.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  46/2563          
ลงวนัที่ 3 มี.ค. 63

17 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
1,500.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
1,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  47/2563          
ลงวนัที่ 10 มี.ค. 63

18 จัดซ้ือเส้ือกีฬา จ านวน 1 รายการ 12,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปลาน้อยสปอร์ต  
12,000.00

ร้านปลาน้อยสปอร์ต  
12,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  48/2563          
ลงวนัที่  10 มี.ค. 63

19 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 2,850.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  
2,850.00

ร้านนานา ซาบนี่า  
2,850.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2563         ลง
วนัที่  10 มี.ค. 63

20 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 9 
รายการ

6,190.00          เฉพาะเจาะจง ร้านขวญันาง  6,190 ร้านขวญันาง  6,190 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2563          
ลงวนัที่  17 มี.ค. 63

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   มนีาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

21 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,940.00          เฉพาะเจาะจง บ. อินโฟเน็กซ์ จ ากัด  
1,940.00

บ. อินโฟเน็กซ์ จ ากัด  
1,940.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2563          
ลงวนัที่  20 มี.ค. 63

22 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (ผ้าท าหน้ากาก
อนามัย) จ านวน 4 รายการ

22,482.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ าปา เทก็ซ์ไทล์  
22,482.00

ร้านจ าปา เทก็ซ์ไทล์  
22,482.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2563          
ลงวนัที่  14 มี.ค. 63

23 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน 1 รายการ 2,250.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา 2,250.00 ร้านสารพนัยา 2,250.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2563          
ลงวนัที่  24 มี.ค. 63

24 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 21 รายการ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้าง  
20,000

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้าง  
20,000

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2563          
ลงวนัที่  27 มี.ค. 63

25 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 21 รายการ 20,001.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้าง  
20,001

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้าง  
20,001

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2563          
ลงวนัที่  27 มี.ค. 63

26 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (ผ้าท าหน้ากาก
อนามัย) จ านวน 3 รายการ

27,945.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบงัลีสโตร์  27,945.00 ร้านบงัลีสโตร์  27,945.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2563          
ลงวนัที่  27 มี.ค. 63

27 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 5,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพทิยาคาร  5,400.00 ร้านพทิยาคาร  5,400.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2563          
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

28 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 
รายการ

110,300.00      เฉพาะเจาะจง บ. ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด 
110,300.00

บ. ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด 
110,300.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2563          
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   มนีาคม 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่





แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน 
 1  รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

9 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ อบต. 
จ านวน 1 รายการ

2,650.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ค๊อกพทิเจริญการยาง 
 2,650.00

หจก. ค๊อกพทิเจริญการยาง 
 2,650.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2563         
ลงวนัที่  17 เม.ย. 63

10 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์
  (กองช่าง) จ านวน 1 รายการ

400.00               เฉพาะเจาะจง บ. ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด  
400.00

บ. ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด  
400.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม

เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/2563         
ลงวนัที่  17 เม.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   เมษายน 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)
11 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์

 (กองคลัง) จ านวน 1 รายการ
400.00               เฉพาะเจาะจง บ. ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด  

400.00
บ. ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด  
400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/2563         
ลงวนัที่  17 เม.ย. 63

12 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลรอมฎอน  จ านวน 
2 รายการ

8,280.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-มีเดีย  8,280.00 ร้านเอ็ม-มีเดีย  8,280.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  48/2563         
ลงวนัที่  21 เม.ย. 63

13 จ้างเหมาซ่อมทอ่ประปา อบต. 111,021.00        เฉพาะเจาะจง หจก. หสัไชยการไฟฟา้  
111,021.00

หจก. หสัไชยการไฟฟา้  
111,021.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  49/2563         
ลงวนัที่27 เม.ย. 63

14 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 8 รายการ 19,760.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณา ช็อป 
19,760.00

ร้านกฤษณา ช็อป 
19,760.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  59/2563         
ลงวนัที่ 8 เม.ย. 63

15 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้  จ านวน 27 รายการ 37,582.00          เฉพาะเจาะจง บ.จงกลณีการไฟฟา้ จ ากัด  
37,582.00

บ.จงกลณีการไฟฟา้ จ ากัด  
37,582.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  60/2563         
ลงวนัที่ 10 เม.ย. 63

16 จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณภมูิ จ านวน 21 เคร่ือง 9,600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณา ช็อป  
9,600.00

ร้านกฤษณา ช็อป  
9,600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  61/2563         
ลงวนัที่10 เม.ย.63

17 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 6,167.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
6,167.00

หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
6,167.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  62/2563         
ลงวนัที่ 10 เม.ย. 63

18 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 2,115.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
2,115.00

หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
2,115.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  63/2563         
ลงวนัที่ 15 เม.ย. 64

19 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 1,124.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
1,124.00

หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
1,124.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  64/2563         
ลงวนัที่ 15 เม.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   เมษายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

20 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 1,760.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
1,760.00

หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
1,760.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  65/2563         
ลงวนัที่ 15 เม.ย. 63

21 จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่นๆ (เคร่ืองช่างประปา) 10,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โรงไม้ทเุรียน  
10,000.00

หจก.โรงไม้ทเุรียน  
10,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2563          
ลงวนัที่  21 เม.ย.63

22 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร  (เคร่ืองสูบน้ า
ไดโว)่

5,980.00            เฉพาะเจาะจง หจก.โรงไม้ทเุรียน  
5,980.00

หจก.โรงไม้ทเุรียน  
5,980.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2563          
ลงวนัที่  21 เม.ย.63

23 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (กองช่าง) (โต๊ะ
ท างาน+เก้าอี้ท างาน) จ านวน 2 รายการ

15,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์  
15,000.00

ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์  
15,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2563          
ลงวนัที่  21 เม.ย. 63

24 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 21,293.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
21,293.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
21,293.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2563          
ลงวนัที่  28 เม.ย. 63

25 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 1,128.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นลูกาวสัดุ  
1,128.00

ร้านบา้นลูกาวสัดุ  
1,128.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2563          
ลงวนัที่  30 เม.ย. 63

26 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหสั
ทางหลวงทอ้งถิ่น ยล.ถ.57-0004 สาย
บา้นควนดินแดง-บา้นต้นยอ ม.1

1,475,000.00     คัดเลือก หจก.ริสกีการโยธา  
1,385,500.00       
หจก.มารูวาวสัดุภณัฑ์  
1,385,000.00             
 หจก.แม่ลานวสัดุก่อสร้าง   
 1,386,000.00

หจก.มารูวาวสัดุภณัฑ์  
1,383,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1/2563 
 ลงวนัที่ 25 เม.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   เมษายน 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

27 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหสั
ทางหลวงทอ้งถิ่น ยล.ถ.57-001 สาย
บา้นปซัีด-น้ าเย็น ม.2

1,222,000.00     คัดเลือก หจก.อัสมะด์การโยธา  
1,153,800.00            
หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง       
1,159,000.00           
หจก.มุสตากิง                
1,244,400.00

หจก.อัสมะด์การโยธา   
1,148,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 3/2563 
 ลงวนัที่ 27 เม.ย.63

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน  เมษายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่





แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน 
 1  รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

9 จ้างท าปา้ย  จ านวน  1  รายการ 3,260.00            เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์3,260.00 ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์3,260.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 50/2563         
ลงวนัที่  5 พ.ค. 63

10 จ้างเหมาประกอบอาหาร 35,250.00          เฉพาะเจาะจง นางอาสหม๊ะ หะยีสะแอ     
 35,250.00

นางอาสหม๊ะ หะยีสะแอ     
 35,250.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/2563         
ลงวนัที่  8 พ.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   พฤษภาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)
11 จ้างเหมาวอ่มแซมรถบรรทกุขยะ (รถเล็ก)

  จ านวน  1  รายการ
2,750.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง   

 2,750.00
หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง   
 2,750.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 53/2563         
ลงวนัที่  13 พ.ค. 63

12 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 700.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  700.00 ร้านนานา ซาบนี่า  700.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  55/2563         
ลงวนัที่  27 พ.ค. 63

13 จัดซ้ือน้ าด่ืม  (โครงการฯโควทิ) จ านวน  
1  รายการ

6,400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแบลังน้ าแข็ง           
6,400.00

ร้านแบลังน้ าแข็ง           
6,400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  71/2563       ลง
วนัที่ 1 พ.ค. 63

14 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (อินทผาลัม)  จ านวน
 1 รายการ

480.00               เฉพาะเจาะจง ร้านขวญันาง               
480.00

ร้านขวญันาง               
480.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  72/2563        ลง
วนัที่ 1 พ.ค.63

15 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง)  จ านวน 
25 รายการ

7,830.00            เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999) 7,830.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999) 7,830.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2563        ลง
วนัที่ 1 พ.ค. 63

16 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (โครงการฯโควทิ)  
จ านวน 4 รายการ

4,725.00            เฉพาะเจาะจง ร้านมนนัทธ ์พาณิชย์       
4,725.00

ร้านมนนัทธ ์พาณิชย์       
4,725.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  74/2563       ลง
วนัที่ 1 พ.ค. 63

17 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (โครงการฯโควทิ)  
จ านวน 2 รายการ

9,350.00            เฉพาะเจาะจง ร้านปณัชญา                 
9,350.00

ร้านปณัชญา                 
9,350.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  75/2563        ลง
วนัที่ 5 พ.ค. 63

18 จัดซ้ือน้ าด่ืม  (โครงการฯโควทิ) จ านวน  
1  รายการ

6,355.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแบลังน้ าแข็ง           
6,355.00

ร้านแบลังน้ าแข็ง           
6,355.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  77/2563       ลง
วนัที่ 7 พ.ค. 63

19 จัดซ้ือน้ าด่ืม  (โครงการฯโควทิ) จ านวน  
5  รายการ

4,956.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฮัซซูน่า                 
4,956.00

ร้านฮัซซูน่า                 
4,956.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  78/2563       ลง
วนัที่ 7 พ.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   พฤษภาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

20 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 255,695.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ
 จ ากัด 255,698.00

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ
 จ ากัด 255,698.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  81/2563         
ลงวนัที่ 15 พ.ค.63

21 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
จ านวน  1 รายการ

20,651.00          เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองเคมีคอลเซฟต้ีแอนด์
เซอร์วสิ 20,651.00

รุ่งเรืองเคมีคอลเซฟต้ีแอนด์
เซอร์วสิ 20,651.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2563          
ลงวนัที่  21 เม.ย.63

22 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 2,570.00            เฉพาะเจาะจง ไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
2,570.00

ไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
2,570.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2563          
ลงวนัที่  27 พ.ค. 63

23 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฯโรคพษิสุนัข
บา้  จ านวน 5  รายการ

22,360.00          เฉพาะเจาะจง ส.รักษสั์ตว ์                 
22,360.00

ส.รักษสั์ตว ์                 
22,360.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2563         ลง
วนัที่  29 พ.ค. 63

24 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 5 ชุด 2,145.00            เฉพาะเจาะจง ร้านขวญันาง                 
2,145.00

ร้านขวญันาง                 
2,145.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2563          
ลงวนัที่  29 พ.ค. 63

25 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 1,132.00            เฉพาะเจาะจง ร้านขวญันาง               
1,132.00

ร้านขวญันาง               
1,132.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2563          
ลงวนัที่  29 พ.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   พฤษภาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

27 1,222,000.00     คัดเลือก หจก.อัสมะด์การโยธา  
1,153,800.00            
หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง       
1,159,000.00           
หจก.มุสตากิง                
1,244,400.00

หจก.อัสมะด์การโยธา   
1,148,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 3/2563 
 ลงวนัที่ 27 เม.ย.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน  เมษายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง





แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน 
 1  รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

9 จ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า   หน้าวดั
 ม.1

99,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอดินันท ์ สามะ 
99,000.00

นายอดินันท ์ สามะ 
99,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 56/2563         
ลงวนัที่  2 มิ.ย. 63

10 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ า    (โก
เล้ง) ม.5

69,400.00          เฉพาะเจาะจง นายอดินันท ์ สามะ 
69,400.00

นายอดินันท ์ สามะ 
69,400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 57/2563         
ลงวนัที่  2 มิ.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   มถุินายน 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)
11 จ้างเหมาท าผ้าม่าน  จ านวน  2  รายการ 34,398.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอภนิันทผ้์าม่าน   

34,398.00
ร้านอภนิันทผ้์าม่าน   
34,398.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 58/2563         
ลงวนัที่  4 มิ.ย. 63

12 จ้างเหมาโครงการขยายเขตทอ่ประปา 
ม.1  จ านวน  1  โครงการ

47,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
47,600.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
47,600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  59/2563         
ลงวนัที่  8 มิ.ย. 63

13  จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย
ทุ่งนาและสายล าลูกา ม.6  จ านวน  1  
โครงการ

10,300.00          เฉพาะเจาะจง นายมะสัน  แมและ          
12,000.00

นายมะสัน  แมและ          
12,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม

เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  60/2563       ลง
วนัที่ 12 มิ.ย. 63

14 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ อบต.  
จ านวน  1  คัน

13,300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
13,300.00

หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
13,300.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  61/2563        
ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 63

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  20  รายการ 61,029.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้ 
61,029.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้ 
61,029.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/2563        ลง
วนัที่ 9 มิ.ย. 63

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์ดับเพลิง           จ านวน 
2 รายการ

45,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาวอเตอร์       
45,000.00

ร้านยะลาวอเตอร์       
45,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  90/2563       ลง
วนัที่ 11 มิ.ย. 63

17 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 1,920.60            เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา              
1,920.60

บ. ก.เสรียะลา              
1,920.60

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  92/2563        ลง
วนัที่ 19 มิ.ย.63

18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน  กองคลัง   จ านวน 
16  รายการ

20,415.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  20,415.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  20,415.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  93/2563       ลง
วนัที่ 23 มิ.ย.63

19 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  จ านวน  2  
รายการ

4,956.00            เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง         
5,560.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง         
5,560.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  94/2563       ลง
วนัที่  23 มิ.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   มถุินายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

20 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  จ านวน  5  
รายการ

11,660.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999) 11,660.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999) 11,660.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95/2563         ลง
วนัที่ 23 มิ.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน  มถุินายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

27 1,222,000.00     คัดเลือก หจก.อัสมะด์การโยธา  
1,153,800.00            
หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง       
1,159,000.00           
หจก.มุสตากิง                
1,244,400.00

หจก.อัสมะด์การโยธา   
1,148,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 3/2563 
 ลงวนัที่ 27 เม.ย.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน  เมษายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง





แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน  1
  รายการ

7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

9 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2563         
ลงวนัที่  1 ก.ค. 63

10 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 63/2563         
ลงวนัที่  1  ก.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)
11 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          

1,050.00
ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 64/2563        ลง
วนัที่  8 ก.ค. 63

12 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า  จ านวน 1 เคร่ือง 4,180.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้       
4,180.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้       
4,180.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  65/2563         
ลงวนัที่  9 ก.ค. 63

13 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  66/2563       ลง
วนัที่ 10 ก.ค. 63

14 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  2  ผืน 5,040.00         เฉพาะเจาะจง ซิตต้ี ปรินท ์                 
5,040.00

ซิตต้ี ปรินท ์                 
5,040.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  67/2563        
ลงวนัที่ 13 ก.ค. 63

15 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2563        ลง
วนัที่ 13 ก.ค. 63

16 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐมนอาร์ท            
4,000.00

ร้านณัฐมนอาร์ท            
4,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  69/2563       ลง
วนัที่ 14 ก.ค. 63

17 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ อบต. 
หมายเลขทะเบยีน กค 8357 ยะลา  
จ านวน 1 คัน

2,130.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
 2,130.00

หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
 2,130.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  70/2563        ลง
วนัที่  14 ก.ค. 63

18 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร  จ านวน  1
  เคร่ือง

8,800.00         เฉพาะเจาะจง พฒันโชติเซอร์วสิ           
8,800.00

พฒันโชติเซอร์วสิ           
8,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  71/2563       ลง
วนัที่ 15 ก.ค. 63

19 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  73/2563       ลง
วนัที่  17 ก.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

20 จ้างเหมาต่อเวบ็ไซต์  จ านวน  1 รายการ 10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเจ เวร์ิลคอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด 10,000.00

บริษทั ซีเจ เวร์ิลคอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด 10,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 74/2563         
ลงวนัที่ 22 ก.ค. 63

21 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 75/2563         
ลงวนัที่ 22 ก.ค. 63

22 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ อบต. 
หมายเลขทะเบยีน 6625 ยะลา  จ านวน 1
 คัน

3,065.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
 3,065.00

หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
 3,065.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  76/2563         
ลงวนัที่ 23 ก.ค. 63

23 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 77/2563         
ลงวนัที่ 30 ก.ค. 63

24 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
7,500.00

ร้านนานา ซาบน่า          
7,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/2563         ลง
วนัที่  1 ก.ค. 63

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร (เคร่ืองสูบน้ า) 
จ านวน 1 รายการ

5,198.06         เฉพาะเจาะจง หจก.โรงไม้ทเุรียนยะลา     
5,198.06

หจก.โรงไม้ทเุรียนยะลา     
5,198.06

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/2563         ลง
วนัที่ 1 ก.ค. 63

26 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  6 รายการ 8,130.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า          
8,130.00

ร้านนานา ซาบนี่า          
8,130.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2563         ลง
วนัที่ 8 ก.ค. 63

27 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  9 รายการ 7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า          
7,500.00

ร้านนานา ซาบนี่า          
7,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 99/2563         ลง
วนัที่ 8 ก.ค. 63

28 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  2 รายการ 6,634.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองเคมีภณัฑ์คอลเซฟต้ี
แอนด์เซอร์วสิ 6,634

รุ่งเรืองเคมีภณัฑ์คอลเซฟต้ี
แอนด์เซอร์วสิ 6,634

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่00/2563         
ลงวนัที่ 10 ก.ค. 63

29 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  1 รายการ 2,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเมอร่ี                    
2,450.00

ร้านเมอร่ี                    
2,450.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/2563         
ลงวนัที่  10 ก.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

30 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน  17  รายการ 12,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  12,650.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  12,650.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่02/2563         
ลงวนัที่ 10 ก.ค. 63

31 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้  จ านวน  11  รายการ 29,254.00       เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้      
29,254.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้      
29,254.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่03/2563         
ลงวนัที่ 10 ก.ค. 63

32 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  9 รายการ 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า         
3,335.00

ร้านนานา ซาบน่า         
3,335.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่04/2563         
ลงวนัที่  13 ก.ค. 63

33 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  9 รายการ 3,420.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกาวรุ่ง                   
3,420.00

ร้านกาวรุ่ง                   
3,420.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105/2563         
ลงวนัที่ 17 ก.ค. 63

34 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน  8 รายการ 5,411.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  5,411.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  5,411.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่06/2563         
ลงวนัที่ 17 ก.ค. 63

35 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน  10 รายการ 3,015.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวรุ่ง                   
3,015.00

ร้านก้าวรุ่ง                   
3,015.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่07/2563         
ลงวนัที่ 17 ก.ค. 63

36 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร)  จ านวน  10 รายการ

8,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันโชติเซอร์วสิ        
8,000.00

ร้านพฒันโชติเซอร์วสิ        
8,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่08/2563         
ลงวนัที่ 20 ก.ค. 63

37 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน  8 รายการ 2,045.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  2,045

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  2,045

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่09/2563         
ลงวนัที่ 20 ก.ค. 63

38 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  1 รายการ 3,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเมอร่ี 3,150.00 ร้านเมอร่ี 3,150.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่10/2563         
ลงวนัที่ 22 ก.ค. 63

39 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  จ านวน  8  รายการ 47,580.00       เฉพาะเจาะจง น้ าเย็นเทรดด้ิง              
47,580.00

น้ าเย็นเทรดด้ิง              
47,580.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่11/2563         
ลงวนัที่ 30 ก.ค. 63

40 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  3 รายการ 7,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมนนัทธ ์ พาณิชย์        
7,900.00

ร้านมนนัทธ ์ พาณิชย์        
7,900.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที1่12/2563         
ลงวนัที่ 30 ก.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

41 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  1 รายการ 2,550.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
2,550.00

ร้านนานา ซาบน่า          
2,550.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  113/2563        
 ลงวนัที่ 30 ก.ค. 63

42 จัดซ้ือน้ ามัน 436.30            เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรียะลา จ ากัด      
436.30

บริษทั เสรียะลา จ ากัด      
436.30

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  114/2563        
 ลงวนัที่ 30 ก.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี จ านวน  1
  รายการ

7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 62

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2563         
ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

9 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 78/2563         
ลงวนัที่  4  ส.ค. 63

10 จ้างท าตรายาง จ านวน 7 อัน 2,060.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศิ์ลปบ์ล๊อก  
2,060.00

ร้านพงษศิ์ลปบ์ล๊อก  
2,060.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 79/2563         
ลงวนัที่  4  ส.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   สิงหาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)
11 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          

1,050.00
ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 80/2563         
ลงวนัที่  4  ส.ค. 63

12 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  2  ผืน 1,475.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,475.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,475.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 81/2563         
ลงวนัที่  5  ส.ค. 63

13 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 82/2563         
ลงวนัที่  5  ส.ค. 63

14 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  83/2563        
ลงวนัที่  6  ส.ค. 63

15 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  84/2563        
ลงวนัที่  10  ส.ค. 63

16 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 3,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐมนอาร์ท            
4,000.00

ร้านณัฐมนอาร์ท            
4,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  85/2563        
ลงวนัที่  10  ส.ค. 63

17 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐมนอาร์ท            
4,000.00

ร้านณัฐมนอาร์ท            
4,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  86/2563        
ลงวนัที่  10  ส.ค. 63

18 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  87/2563        
ลงวนัที่  10  ส.ค. 63

19 จ้างเหมาจัดสถานที่ จ านวน  1  คน 1,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน  เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
1,000.00

นายอุสมาน  เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
1,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  88/2563        
ลงวนัที่  13  ส.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   สิงหาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

20 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  89/2563        
ลงวนัที่  17  ส.ค. 63

21 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  3  ผืน 8,190.00         เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์8,190.00 ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์8,190.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  90/2563        
ลงวนัที่  17  ส.ค. 63

22 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  91/2563        
ลงวนัที่  17  ส.ค. 63

23 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  2  ปา้ย 3,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโลตัสสต๊ิกเกอร์          
3,800.00

ร้านโลตัสสต๊ิกเกอร์          
3,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  92/2563        
ลงวนัที่  20  ส.ค. 63

24 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน  1  ผืน 1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  93/2563        
ลงวนัที่  24  ส.ค. 63

25 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  5  รายการ 7,130.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
7,130

ร้านนานา ซาบน่า          
7,130

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  115/2563        
 ลงวนัที่  4  ส.ค. 63

26 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  4  รายการ 4,955.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า          
4,955.00

ร้านนานา ซาบนี่า          
4,955.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  116/2563        
 ลงวนัที่  4  ส.ค. 63

27 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  1 รายการ 2,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านผ้าศิริโชค        
2,100.00

ร้านผ้าศิริโชค        
2,100.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  117/2563        
 ลงวนัที่  5  ส.ค. 63

28 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  13 รายการ 9,770.00         เฉพาะเจาะจง ร้านขวญันาง  9,770.00 ร้านขวญันาง  9,770.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  118/2563        
 ลงวนัที่  5  ส.ค. 63

29 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  10 รายการ 6,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ร้านนานา ซาบน่า          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  120/2563        
 ลงวนัที่  6  ส.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   สิงหาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

30 จัดซ้ือน้ ามันโครงการสร้างความปลอดภยัฯ 
จ านวน  1  รายการ

434.30            เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา 434.30 บ. ก.เสรียะลา 434.30 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  121/2563       
ลงวนัที่   6 ส.ค. 63

31 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  30  รายการ 29,254.00       เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้      
29,254.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้      
29,254.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  122/2563       
ลงวนัที่   10 ส.ค. 63

32 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  1 รายการ 7,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมนนัทธ ์ พาณิชย์        
2,550.00

ร้านมนนัทธ ์ พาณิชย์        
2,550.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  123/2563       
ลงวนัที่   10  ส.ค. 63

33 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  1 รายการ 3,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
3,600.00

ร้านนานา ซาบน่า          
3,600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  124/2563       
ลงวนัที่   11  ส.ค. 63

34 จัดซ้ือวสัดุ จ านวน 25 รายการ 3,920.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแอนแอน  3,920.00 ร้านแอนแอน  3,920.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  125/2563       
ลงวนัที่   13  ส.ค. 63

35 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  2 รายการ 2,380.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
2,380.00

ร้านนานา ซาบน่า          
2,380.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  126/2563       
ลงวนัที่   13  ส.ค. 63

36 จัดซ้ือวสัดุ (ถังขยะ)  จ านวน 15 รายการ 9,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมนนัทธ ์พาณิชย์       
9,750.00

ร้านมนนัทธ ์พาณิชย์       
9,750.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  127/2563       
ลงวนัที่   14  ส.ค. 63

37 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  1  รายการ 3,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
3,400.00

ร้านนานา ซาบน่า          
3,400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  128/2563       
ลงวนัที่   17  ส.ค. 63

38 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว         จ านวน  
3 รายการ

2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านขวญันาง               
2,000.00

ร้านขวญันาง               
2,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  129/2563       
ลงวนัที่   17  ส.ค. 63

39 จัดซ้ือวสัดุ  จ านวน   3  รายการ 3,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
3,600.00

ร้านนานา ซาบน่า          
3,600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  130/2563       
ลงวนัที่   17  ส.ค. 63

40 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน  24 รายการ 20,001.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้าง  
20,001

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้าง  
20,001

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  131/2563       
ลงวนัที่   20  ส.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

41 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  6 รายการ 20,001.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้าง  
20,001

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้าง  
20,001

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  132/2563       
ลงวนัที่   20  ส.ค. 63

42 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  1 รายการ 4,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้าง  
4,500.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้าง  
4,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  133/2563       
ลงวนัที่   20  ส.ค. 63

43 จัดซ้ือวสัดุ  จ านวน  7 รายการ 24,880.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบน่า          
24,880.00

ร้านนานา ซาบน่า          
24,880.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  134/2563       
ลงวนัที่   24  ส.ค. 63

44 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 14,865.00       เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  14,865

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  14,865

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  135/2563       
ลงวนัที่   27  ส.ค. 63

45 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์              จ านวน 
 4 รายการ

4,840.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเฟร์ิสซัพพลาย          
4,840.00

ร้านเฟร์ิสซัพพลาย          
4,840.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  137/2563       
ลงวนัที่   27  ส.ค. 63

46 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 16 รายการ 7,126.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้      
7,126.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้      
7,126.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  138/2563       
ลงวนัที่   31  ส.ค. 63

47 จัดซ้ือน้ ามัน จ านวน  1  รายการ 14,122.15       เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา  14,122.15 บ. ก.เสรียะลา  14,122.15 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  139/2563       
ลงวนัที่   31  ส.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   สิงหาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลอืก

(บาท) (โดยสงัเขป)
1 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษ ี      

จ านวน  1  รายการ
7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  

7,000.00
นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 4/2563   
ลงวันที่  1  ต.ค. 62

2 จ้างเหมาคนงานเกบ็ขยะ            
จ านวน  1  รายการ

7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอมัรอน   กลุหมอก  
7,000.00

นายอมัรอน   กลุหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 3/2563   
ลงวันที่  1  ต.ค. 62

3 จ้างเหมาคนงานเกบ็ขยะ               
จ านวน  1  รายการ

7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  7,000.00 นายซอฟ ี  ลามา  7,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 2/2563   
ลงวันที่  1  ต.ค. 62

4 จ้างเหมาคนงานเกบ็ขยะ          
จ านวน  1  รายการ

7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอบัดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอบัดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 1/2563   
ลงวันที่  1  ต.ค. 62

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อแีต  
5,500.00

นายอาสมาน อแีต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2563         
ลงวันที่  31 ม.ีค. 63

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00      เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2563         
ลงวันที่  31 ม.ีค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00      เฉพาะเจาะจง นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 นายหสุเสน  เซ็งโชะ  5,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2563         
ลงวันที่  31 ม.ีค. 63

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสะกวุัน หะรง  
5,500.00

นายสะกวุัน หะรง  
5,500.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม

เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2563         
ลงวันที่  31 ม.ีค. 63

9 จ้างซ่อมเคร่ืองพน่หมอกควัน    
จ านวน  1  รายการ

750.00         เฉพาะเจาะจง นางอนรีุ  แกว้กล่ัน     
7500.00

นางอนรีุ  แกว้กล่ัน     
7500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  94/2563         
ลงวันที่  1  ก.ย. 63

10 จ้างกรุยปา่ไหลทาง ถนนสายทุ่งคา-
ต้นยอ  ม.2 จ านวน 1 รายการ

8,800.00      เฉพาะเจาะจง นายหาสัน  ดอคา  
8,800.00

นายหาสัน  ดอคา  
8,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  95/2563        
ลงวันที่  1  ก.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในรอบเดอืน   กันยายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารสว่นต าบลล าใหม่

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีจดัซ้ือจดัจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลอืก

(บาท) (โดยสงัเขป)
11 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ จ านวน  1  ผืน 700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนา่          

700.00
ร้านนานา ซาบนา่          
700.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  96/2563         
ลงวันที่  2  ก.ย. 63

12 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ จ านวน  1  ผืน 1,050.00      เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์1,050.00 ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์1,050.00
ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  97/2563         
ลงวันที่  3  ก.ย. 63

13 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ จ านวน  1  ผืน 1,050.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนา่          
1,050.00

ร้านนานา ซาบนา่          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  98/2563         
ลงวันที่  3  ก.ย. 63

14 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ จ านวน  1  ผืน 1,050.00      เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์1,050.00 ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  99/2563         
ลงวันที่  3  ก.ย. 63

15 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ จ านวน  1  ผืน 1,050.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนา่          
1,050.00

ร้านนานา ซาบนา่          
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  100/2563        
 ลงวันที่  3  ก.ย. 63

16 จ้างซ่อมประตูร้ัวเหล็ก            
จ านวน  1  รายการ

15,200.00    เฉพาะเจาะจง นายดุลรอแม   ตอมะ         
  15,200.00

นายดุลรอแม   ตอมะ         
  15,200.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  101/2563        
 ลงวันที่  15  ก.ย. 63

17 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ า     
จ านวน  1  รายการ

14,700.00    เฉพาะเจาะจง นายรอซี   เดง           
4,000.00

นายรอซี   เดง           
4,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  102/2563        
 ลงวันที่  15  ก.ย. 63

18 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ เคร่ืองสูบน้ า 
จ านวน  1  รายการ

2,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้       
2,500.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้       
2,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  103/2563        
 ลงวันที่  15  ก.ย. 63

19 จ้างเหมาก าจัดวัชพชืคูระบายน้ า 
บา้นน้ าเย็น จ านวน  1 รายการ

25,100.00    เฉพาะเจาะจง นายหามะ  ดือราแม  
25,100.00

นายหามะ  ดือราแม  
25,100.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  104/2563        
 ลงวันที่  15  ก.ย. 63

20 จ้างเหมาก าจัดวัชพชืคูระบายน้ า 
บา้นน้ าเย็น จ านวน  1 รายการ

9,400.00      เฉพาะเจาะจง นายหามะ  ดือราแม         
9,400.00

นายหามะ  ดือราแม         
9,400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  105/2563      
ลงวันที่  15  ก.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในรอบเดอืน   สงิหาคม 2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารสว่นต าบลล าใหม่

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีจดัซ้ือจดัจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลอืก

(บาท) (โดยสงัเขป)
21 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ จ านวน  1  ผืน 1,050.00      เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์ 1,050.00 ร้านซิตต้ี ปร้ินนท ์ 

1,050.00
ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  106/2563      
ลงวันที่  18  ก.ย. 63

22 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า 80-5415 
ยะลา  จ านวน  5  รายการ

3,150.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
 3,150.00

หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
 3,150.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  107/2563      
ลงวันที่  21  ก.ย. 63

23 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า 80-5415 
ยะลา จ านวน  3  รายการ

4,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
 4950.00

หจก.ค๊อกพทิเจริญการยาง  
 4950.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  108/2563      
ลงวันที่  21  ก.ย. 63

24 จ้างวางกระสอบทรายกั้นตล่ิงคลอง 
จ านวน  1  รายการ

15,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอรีูยา  เจ๊ะเง๊าะ        
15,000.00

นายอรีูยา  เจ๊ะเง๊าะ        
15,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  109/2563      
ลงวันที่  23  ก.ย. 63

25 จ้างซ่อมแซมฝายโต๊ะกาแปะ๊     
จ านวน  1  รายการ

17,500.00    เฉพาะเจาะจง นายมะยาก ี  ยามาดง        
17,500

นายมะยาก ี  ยามาดง       
 17,500

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  110/2563         
ลงวันที่  23  ก.ย. 63

26 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (โต๊ะขาพบั) 
จ านวน   16  ตัว

18,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์  
18,000.00

ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์  
18,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  139/2563       
ลงวันที่   1  ก.ย.  63

27 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน  4 รายการ 1,350.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.K  วัสดุ     
1,350.00

ร้าน B.L.K  วัสดุ     
1,350.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  140/2563       
ลงวันที่  2  ก.ย.  63

28 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีา            
จ านวน  13 รายการ

62,950.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์หนงัสือคลังวิทยา  
 62,950.00

หจก.ศูนย์หนงัสือคลังวิทยา  
 62,950.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  141/2563       
ลงวันที่  2  ก.ย.  63

29 จัดซ้ือวัสดุโครงการชุมชนสะอาดฯ  
จ านวน  10 รายการ

5,050.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.พฒันา          
5,050.00

ร้าน ป.พฒันา          
5,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  142/2563       
ลงวันที่  3  ก.ย.  63

30 จัดซ้ือวัสดุโครงการสร้างสรรค์
ส่ิงประดิษฐ์  จ านวน  7  รายการ

4,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญนาง  4,700.00 ร้านขวัญนาง  4,700.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  143/2563       
ลงวันที่  3  ก.ย.  63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในรอบเดอืน   กันยายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารสว่นต าบลล าใหม่

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีจดัซ้ือจดัจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลอืก

(บาท) (โดยสงัเขป)
31 จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมสมนุไพร

เพื่อสุขภาพฯ  จ านวน  3  รายการ
3,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนา่          

3,500.00
ร้านนานา ซาบนา่          
3,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  144/2563       
ลงวันที่   9  ก.ย.  63

32 จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมสมนุไพร
เพื่อสุขภาพฯ  จ านวน 10  รายการ

7,330.00      เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญนาง               
7,330.00

ร้านขวัญนาง               
7,330.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  145/2563       
ลงวันที่  9  ก.ย.  63

33 จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมสมนุไพร
เพื่อสุขภาพฯ  จ านวน  6  รายการ

4,670.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนา่          
3,600.00

ร้านนานา ซาบนา่          
3,600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  146/2563       
ลงวันที่  9  ก.ย.  63

34 จัดซ้ือน้ ามนั จ านวน  1  รายการ 1,504.50      เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา 1,504.50 บ. ก.เสรียะลา 1,504.50 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  147/2563       
ลงวันที่  11  ก.ย.  63

35 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์          
จ านวน  4  รายการ

9,870.00      เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง          
9,870.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง          
9,870.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  148/2563       
ลงวันที่  15  ก.ย.  63

36 จัดซ้ือสมดุจดมาตรวัดน้ า        
จ านวน  1  รายการ

3,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฐติมาการค้า       
3,000.00

ร้านฐติมาการค้า       
3,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  149/2563       
ลงวันที่  15   ก.ย.  63

37 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน             
จ านวน   13 รายการ

11,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์  
11,800.00

ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์  
11,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  150/2563       
ลงวันที่  15  ก.ย.  63

38 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร            จ านวน
   8  รายการ

5,860.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสอนอู่ทองไมป้ระดับ      
 5,860.00

ร้านสอนอู่ทองไมป้ระดับ      
 5,860.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  151/2563       
ลงวันที่  18  ก.ย.  63

39 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ 1,160.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วัสดุกอ่สร้าง  1,160 ร้านไนล์วัสดุกอ่สร้าง  1,160 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  152/2563       
ลงวันที่   21  ก.ย.  63

40 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน  1รายการ 3,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วัสดุกอ่สร้าง  3,500 ร้านไนล์วัสดุกอ่สร้าง  3,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  153/2563       
ลงวันที่  21  ก.ย.  63

41 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 10 รายการ 51,740.00    เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้       
51,7500.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้       
51,7500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  154/2563       
ลงวันที่   23  ก.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในรอบเดอืน   กันยายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารสว่นต าบลล าใหม่

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีจดัซ้ือจดัจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลอืก

(บาท) (โดยสงัเขป)
42 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  จ านวน  5 

รายการ
390.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วัสดุกอ่สร้าง  

390.00
ร้านไนล์วัสดุกอ่สร้าง  
390.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  155/2563       
ลงวันที่   24  ก.ย. 63

43 จัดซ้ือน้ ามนั จ านวน  1  รายการ 17,804.02    เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา  17,804.02 บ. ก.เสรียะลา  17,804.02 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  156/2563       
ลงวันที่   24  ก.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในรอบเดอืน   กันยายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารสว่นต าบลล าใหม่

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีจดัซ้ือจดัจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง


