
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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2564   
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2564   
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

9 จัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือน ต.ค. 63 10,263.40        บ. ก.เสรียะลา จ ากัด    
10,263.40

บ. ก.เสรียะลา จ ากัด    
10,263.40

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาซ้ือขายเลขที1่/2564  
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

10 จัดซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน 
ต.ค. 62-ธ.ค. 63

1,160.00          ร้านพทิยาคาร     1,160.00 ร้านพทิยาคาร     
1,160.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/25634      
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   ตลุาคม  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2564   
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2564   
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

9 จัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือน ต.ค. 63 13,893.39        เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา จ ากัด    
13,893.39

บ. ก.เสรียะลา จ ากัด    
13,893.39

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาซ้ือขายเลขที1่/2564    
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

10 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  
จ านวน  13  รายการ

18,850.00        เฉพาะเจาะจง บจก.  เพื่อนยา   
18,850.00

บจก.  เพื่อนยา   
18,850.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/25634        
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน   พฤศจิกายน  2563

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

แบบ สขร. 1



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

11 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  4  รายการ 570.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
570.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
570.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/25634     
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

12 จ้างเหมาขุดดินปรับแต่งคูระบายน้ าและ
ก าจัดวชัพขื ม.6

12,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมะสัน  แมและ   
12,000.00

นายมะสัน  แมและ   
12,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/25634      
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

13 จ้างท าปา้ยไวนิล 2,940.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า  
2,950.00

ร้านนานา  ซาบนี่า  
2,950.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/25634      
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

14 จ้างท าตรายาง 540.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศิ์ลปบ์ล๊อก   
540.00

ร้านพงษศิ์ลปบ์ล๊อก   
540.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/25634       
ลงวนัที่  1  ต.ค. 64

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   พฤศจิกายน  2563
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2564   
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2564   
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

9 จัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือน ต.ค. 63 20,108.78        เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา จ ากัด    
20,108.78

บ. ก.เสรียะลา จ ากัด    
20,108.78

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาซ้ือขายเลขที1่/2564    
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

10 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,628.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.K        1,628.00 ร้าน B.L.K        1,628.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/25634        
ลงวนัที่  2 ธ.ค. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   ธันวาคม  2563
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) จ านวน 2 
รายการ

251,372.96      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ
 จ ากัด 251,371.96

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ
 จ ากัด 251,371.96

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2564       
ลงวนัที่ 1 ธ.ค. 63

12 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ านวน  1  ถุง 380.00             เฉพาะเจาะจง ร้านแบลัง            380.00 ร้านแบลัง            380.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2564        
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

13 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์              
จ านวน  11  รายการ

26,170.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง            
 26,170.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง            
 26,170.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2564       
ลงวนัที่  15 ธ.ค. 63

14 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์              
จ านวน  7  รายการ

20,010.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง          
20,010.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง          
20,010.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2564        
ลงวนัที่  22 ธ.ค. 64

15 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์              
จ านวน  1  รายการ

11,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง         
11,400.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง         
11,400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2564       
ลงวนัที่  23 ธ.ค. 63

16 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ านวน  9  ถุง 3,240.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแบลัง            
3,240.00

ร้านแบลัง            
3,240.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2564       
ลงวนัที่  23 ธ.ค. 63

17 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 1,435.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแบลัง            
1,435.00

ร้านแบลัง            
1,435.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2564        
ลงวนัที่  25 ธ.ค. 63

18 จัดซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน ม.ค. ถึง 
มี.ค. 64 จ านวน  2 รายการ

1,220.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพทิยาคาร             
1,220.00

ร้านพทิยาคาร             
1,220.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2564        
ลงวนัที่ 30 ธ.ค.63

19 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร    
จ านวน  1  รายการ

20,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันโชติ เซอร์วสิ     
20,700.00

ร้านพฒันโชติ เซอร์วสิ     
20,700.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2564        
ลงวนัที่  2 ธ.ค. 63

20 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 3,150.00          เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐมนอาร์ท             
3,150.00

ร้านณัฐมนอาร์ท             
3,150.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2564        
ลงวนัที่  15 ธ.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  ธันวาคม  2563
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

21 จัดจ้างปะหลุมบอ่ถนนสายล าใหม-่ทุ่งยามู
 ม.2  จ านวน  1  รายการ

750.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  750.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  750.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2564        
ลงวนัที่ 15 ธ.ค. 63

22 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์  จ านวน
  3  รายการ

1,320.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเชียง มอเตอร์      
1,320.00

ร้านไทยเชียง มอเตอร์      
1,320.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2564        
ลงวนัที่ 15 ธ.ค. 63

23 จัดจ้างผลิตปฏทินิ                   จ านวน
 1,300  ชุด

45,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พ.ี เพรส           
45,500.00

ร้าน เอส.พ.ี เพรส           
45,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2564        
ลงวนัที่ 15 ธ.ค. 63

24 จัดจ้างซ่อแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์   
จ านวน  3  รายการ

3,180.00          เฉพาะเจาะจง บ. ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด   
 3,180.00

บ. ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด   
 3,180.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2564      
ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 63

25 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  3  รายการ 11,130.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า            
11,130.00

ร้านนานา ซาบนี่า            
11,130.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2564      
ลงวนัที่  25 ธ.ค. 63

26 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า            
1,400.00

ร้านนานา ซาบนี่า            
1,400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2564    
ลงวนัที่ 25 ธ.ค. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  ธันวาคม  2563
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564  
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564  
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี10/2564 
ลงวนัที่  1  ม.ค. 64

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

นายซุบฮัน  สาแม  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี9/2564  
ลงวนัที่  1  2.ค. 64

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี12/2564
ลงวนัที่  1  ม.ค. 64

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

นายสะกุวนั หะรง  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี11/2564
ลงวนัที่  1  ม.ค. 64

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ อบต. 
หมายเลขทะเบยีน กข 4019 ยล  
จ านวน  11  รายการ

16,660.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง  
16,660.00

หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง  
16,660.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2564      
ลงวนัที่  11 ม.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   มกราคม 2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

10 จัดจ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์            
จ านวน  4  รายการ

2,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสกายแอร์               
2,500.00

ร้านสกายแอร์               
2,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2564      
ลงวนัที่  19 ม.ค. 65

11 จัดจ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายผู้ใหญ่ 
ม.4  จ านวน  1  รายการ

65,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง        
65,900.00

หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง        
65,900.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2564     
ลงวนัที่ 19 ม.ค. 64

12 จัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปดิ  จ านวน  1  
รายการ

35,840.00        เฉพาะเจาะจง บ. อินโฟเน็กซ์ จ ากัด        
35,840.00

บ. อินโฟเน็กซ์ จ ากัด        
35,840.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  16/2564      
ลงวนัที่  21 ม.ค. 64

13 จัดจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า  
จ านวน  9  รายการ

6,008.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้       
6,008.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้       
6,008.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2564      
ลงวนัที่ 28 ม.ค. 64

14 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  2  ผืน 2,100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า          
2,100.00

ร้านนานา ซาบนี่า          
2,100.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2564       
ลงวนัที่ 29 ม.ค. 64

15 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน  3  
รายการ

3,660.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวมัน์         
3,660.00

หจก.ยะลาไทยวมัน์         
3,660.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2564   
ลงวนัที่ 29 ม.ค. 65

16 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 1 
รายการ

3,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก. หสัไชยการไฟฟา้      
3,700.00

หจก. หสัไชยการไฟฟา้      
3,700.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2564       
ลงวนัที่ 5 ม.ค. 64

17 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 4 
รายการ

17,830.00        เฉพาะเจาะจง หจก. หสัไชยการไฟฟา้      
17,830.00

หจก. หสัไชยการไฟฟา้      
17,830.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2564    
ลงวนัที่ 5 ม.ค. 64

18 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 52 ถุง 14,040.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแบลังน้ าแข็ง            
14,040.00

ร้านแบลังน้ าแข็ง            
14,040.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2564    
ลงวนัที่ 8 ม.ค. 64

19 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 4,100.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.K วสัดุ               
4,100.00

ร้าน B.L.K วสัดุ               
4,100.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2564   
ลงวนัที่ 8 ม.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  มกราคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

20 จัดซ้ือข้าวกล่องและน้ าด่ืม      จ านวน  2
  รายการ

10,670.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวซานีซะ  วาโซะ     
10,670.00

นางสาวซานีซะ  วาโซะ     
10,670.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2564      
ลงวนัที่ 8 ม.ค. 64

21 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาตร์หรือการแพทย์  
จ านวน  4  รายการ

17,830.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
 17,830.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
 17,830.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2564     
ลงวนัที่ 8 ม.ค. 64

22 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  1  รายการ 18,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  18,000.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  18,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2564     
ลงวนัที่ 8 ม.ค. 64

23 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  1  รายการ 3,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  3,000.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  3,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2564  
ลงวนัที่ 8 ม.ค. 64

24 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  จ านวน  22  
รายการ

71,754.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
 71,754.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
 71,754.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2564       
ลงวนัที่ 19 ม.ค. 64

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์ (เคร่ืองสูบน้ าแรงดันสูง)  
จ านวน  1  เคร่ือง

8,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โรงไม้ทเุรียน            
 8,500.00

หจก.โรงไม้ทเุรียน            
 8,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2564   
ลงวนัที่ 21 ม.ค. 64

26 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  1  รายการ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  20,000.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  20,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2564     
ลงวนัที่ 21 ม.ค. 64

27 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน  6  รายการ 3,315.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  3,315.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  3,315.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2564      
ลงวนัที่ 28 ม.ค. 64

28 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาตร์หรือการแพทย์  
จ านวน  2  รายการ

950.00             เฉพาะเจาะจง บ.  เพื่อนยา  จ ากัด           
  950.00

บ.  เพื่อนยา  จ ากัด           
  950.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2564      
ลงวนัที่ 29 ม.ค. 64

29 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  10  รายการ 5,850.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
 5,850.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
 5,850.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2564     
ลงวนัที่ 29 ม.ค. 64

30 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน  15  
รายการ

15,551.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  15,551.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน 
(1999)  15,551.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2564      
ลงวนัที่ 29 ม.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  มกราคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

31 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 15 รายการ 5,399.00          เฉพาะเจาะจง ร้านขวญันาง                   
 5,399.00

ร้านขวญันาง                   
 5,399.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2564   
ลงวนัที่ 29 ม.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  มกราคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

นายซอฟ ี  ลามา  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2564   
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2564   
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

9 จ้างเหมาผ่าถนน คสล.  จ านวน  1  
รายการ

3,938.00          เฉพาะเจาะจง นายก าจร  หสัไชย 
3,938.00

นายก าจร  หสัไชย 
3,938.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2564      
ลงวนัที่  2 ก.พ. 64

10 จ้างเหมาท าปา้ยพลาสติก  จ านวน  1  
รายการ

1,900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านโลตัสสติกเกอร์            
 1,900.00

ร้านโลตัสสติกเกอร์            
 1,900.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 20/2564      
ลงวนัที่  10 ก.พ. 64

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   กุมภาพันธ์ 2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

11 จ้างซ่อมบ ารุงรถกระบะ อบต. 6,370.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพเืจริญการยาง   
6,370.00

หจก.ค็อกพเืจริญการยาง   
6,370.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  21/2564        
ลงวนัที่  22 ก.พ. 64

12 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน  8  
รายการ

17,539.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
 17,539.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
 17,539.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  31/2564     
ลงวนัที่  2  ก.พ. 64

13 จัดซ้ือวสัดุโครงการโควทิ  จ านวน  2  
รายการ

26,730.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา       
26,730.00

ร้านสารพนัยา       
26,730.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  32/2564     
ลงวนัที่  2  ก.พ. 64

14 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย (โปรแจคเตอร์)  
จ านวน  1  รายการ

13,900.00        เฉพาะเจาะจง บ.ทดัษณิอินโฟเทค จ ากัด   
 13,900.00

บ.ทดัษณิอินโฟเทค จ ากัด   
 13,900.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  33/2564      
ลงวนัที่  4 ก.พ. 64

15 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  จ านวน  7  
รายการ

4,385.00          เฉพาะเจาะจง ร้านขวญันาง         
4,385.00

ร้านขวญันาง         
4,385.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  34/2564       
ลงวนัที่  4 ก.พ. 64

16 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  6  รายการ 1,950.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวฒัน์      
1,950.00

หจก.ยะลาไทยวฒัน์      
1,950.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  35/2564      
ลงวนัที่  10 ก.พ. 64

17 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน  1  
รายการ

1,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวฒัน์      
1,200.00

หจก.ยะลาไทยวฒัน์      
1,200.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  36/2564       
ลงวนัที่  10 ก.พ. 6

18 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร (เคร่ืองสูบน้ า
ชนิดหอยโข่ง)  จ านวน  1  เคร่ือง

28,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก. หสัไชยการไฟฟา้      
28,500.00

หจก. หสัไชยการไฟฟา้      
28,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2564       
ลงวนัที่  19 ก.พ. 64

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  5,500.00 นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2564   
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2564   
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

9 จ้างท าตรายาง  จ านวน 5 รายการ 1,290.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศิ์ลป ์บล๊อก
1,290.00

ร้านพงษศิ์ลป ์บล๊อก
1,290.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2564     
ลงวนัที่  2 มี.ค. 64

10 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 3,108.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 3,108.00 ร้านนานา ซาบนี่า 3,108.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2564     
ลงวนัที่  10 มี.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   มนีาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

11 จ้างท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ ์ จ านวน 
 1  ผืน

2,940.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี ปร้ินท ์  2,940.00 ร้านซิตต้ี ปร้ินท ์  2,940.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  24/2564        
ลงวนัที่  9 มี.ค. 64

12 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  25/2564        
ลงวนัที่  9 มี.ค. 64

13 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า อบต. 62,470.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อู่วฒัน์ยนต์แทรคเตอร์  
62,470.00

หจก.อู่วฒัน์ยนต์แทรคเตอร์  
62,470.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  26/2564        
ลงวนัที่  11 มี.ค. 64

14 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  27/2564        
ลงวนัที่  11 มี.ค. 64

15 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  28/2564        
ลงวนัที่  11 มี.ค. 65

16 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  29/2564        
ลงวนัที่  12 มี.ค. 64

17 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  30/2564        
ลงวนัที่  19 มี.ค. 64

18 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อบต. 15,810.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ค๊อกพทิเจริญการยาง   
15,810.00

หจก. ค๊อกพทิเจริญการยาง   
15,810.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  31/2564        
ลงวนัที่  23 มี.ค. 64

19 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  32/2564   
ลงวนัที่  24 มี.ค. 64

20 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.01 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.01 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  33/2564      
ลงวนัที่  24 มี.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   มนีาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

20 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.01 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.01 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  33/2564        
ลงวนัที่  24 มี.ค. 64

21 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.01 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.01 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  34/2564        
ลงวนัที่  25 มี.ค. 64

22 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อบต.  จ านวน  10 
 รายการ

6,430.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ค๊อกพทิเจริญการยาง 
6,430.00

หจก. ค๊อกพทิเจริญการยาง 
6,430.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  35/2564        
ลงวนัที่  25 มี.ค. 64

23 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.01 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.01 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  36/2564        
ลงวนัที่  29 มี.ค. 64

24 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,051.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้         
71,754.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้         
71,754.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  37/2564        
ลงวนัที่  31 มี.ค. 64

25 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1,790.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ทกัษณิอินโฟเทค          
  8,500.00

บจก.ทกัษณิอินโฟเทค          
  8,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  38/2564        
ลงวนัที่  31 มี.ค. 64

26 จ้างซ่อมบ ารุงรถขยะ              จ านวน
4รายการ

2,272.68          เฉพาะเจาะจง บกจ. พธิานพณิิชย์  
2,272.68

บกจ. พธิานพณิิชย์  
2,272.68

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  39/2564        
ลงวนัที่  31 มี.ค. 64

27 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ์
(กองคลัง)  จ านวน  1  รายการ

7,900.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ทกัษณิอินโฟเทค         
7,900.00

บจก.ทกัษณิอินโฟเทค         
7,900.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2564        
ลงวนัที่ 3 มี.ค. 64

28 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ์
(กองช่าง)  จ านวน  1  รายการ

7,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ทกัษณิอินโฟเทค        
7,500.00

บจก.ทกัษณิอินโฟเทค        
7,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2564        
ลงวนัที่ 3 มี.ค. 64

29 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ์
(สนป.)  จ านวน  2  รายการ

10,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ทกัษณิอินโฟเทค         
10,000.00

บจก.ทกัษณิอินโฟเทค         
10,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2564        
ลงวนัที่ 3 มี.ค. 64

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  มนีาคม  2564

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

30 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร  จ านวน  4  
รายการ

6,420.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมการเกษตร  
6,420.00

ร้านมุสลิมการเกษตร  
6,420.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2564        
ลงวนัที่  5 มี.ค. 64

31 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  3  รายการ 5,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
 5,000.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
 5,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2564        
ลงวนัที่ 9 มี.ค. 64

32 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์  จ านวน  1  
รายการ

2,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ค๊อกพทิเจริญการยาง 
2,700.00

หจก. ค๊อกพทิเจริญการยาง 
2,700.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2564        
ลงวนัที่ 9 มี.ค. 64

33 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์   จ านวน  20  
รายการ

3,100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 3,100.00 ร้านนานา ซาบนี่า 3,100.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2564        
ลงวนัที่ 9 มี.ค. 64

34 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร  จ านวน  2  
รายการ

2,190.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมการเกษตร  
2,190.00

ร้านมุสลิมการเกษตร  
2,190.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2564        
ลงวนัที่ 11 มี.ค. 64

35 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์   จ านวน  20  
รายการ

1,697.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,697.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,697.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2564        
ลงวนัที่ 11  มี.ค. 64

36 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์   จ านวน  22  
รายการ

1,950.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,950.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,950.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2564        
ลงวนัที่  11 มี.ค. 64

37 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์   จ านวน  5  รายการ 3,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 3,000.00 ร้านนานา ซาบนี่า 3,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2564        
ลงวนัที่  12 มี.ค. 64

38 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  7  รายการ 4,075.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  4,075 หจก.หสัไชยการไฟฟา้  4,075 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2564        
ลงวนัที่ 16 มี.ค. 64

39 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  4  รายการ 6,120.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
6,120.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
6,120.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2564        
ลงวนัที่  19 มี.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  มนีาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

40 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน  3  รายการ 3,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  3,200.00 ร้านนานา ซาบนี่า  3,200.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2564        
ลงวนัที่  19 มี.ค. 64

41 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  จ านวน  1  
รายการ

5,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
5,000.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
5,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2564        
ลงวนัที่ 23 มี.ค. 64

42 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน  จ านวน  19  
รายการ

8,950.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  8,950.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  8,950.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2564        
ลงวนัที่  23 มี.ค. 64

43 จัดซ้ือวคัซีนโควดิ จ านวน  1  รายการ 19,590.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญรวมมิตร
อาหารสัตว ์19,590.00

หา้งหุ้นส่วนสามัญรวมมิตร
อาหารสัตว ์19,590.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2564        
ลงวนัที่ 23 มี.ค. 64

44 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  9 รายการ 2,650.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า    
2,650.00

ร้านนานา ซาบนี่า    
2,650.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2564        
ลงวนัที่ 24 มี.ค. 64

45 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  3 รายการ 3,100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 3,100.00 ร้านนานา ซาบนี่า 3,100.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2564        
ลงวนัที่  25  มี.ค. 64

46 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 
 1  รายการ

12,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง    
12,800.00

หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง    
12,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  57/2564        
ลงวนัที่  25 มี.ค. 64

47 จัดซ้ือวสัดุหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
จ านวน  2  หลอด

3,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันโชติ  เซอร์วสิ   
7,700.00

ร้านพฒันโชติ  เซอร์วสิ   
7,700.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  58/2564        
ลงวนัที่  12 มี.ค. 64

48 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน  3  รายการ 2,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า  2,800.00 ร้านนานา ซาบนี่า  2,800.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2564        
ลงวนัที่ 29 มี.ค. 64

49 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน  2  รายการ 53,690.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ  นครไทย 
53,690.00

หา้งหุ้นส่วนสามัญ  นครไทย 
53,690.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  60/2564        
ลงวนัที่  31 มี.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  มนีาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

50 จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย
ช้างเผือก - ปซัีด ม.2 บา้นปซัีด  จ านวน 
 1  โครงการ

515,000.00      คัดเลือก หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง          
515,000.00

หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง          
515,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564    ลง
วนัที่  30 มี.ค. 64

51 จ้างโครงการดาดเรียงหนิใหญ่ยาแนวฝาย
กั้นน้ า ม.5 บา้นลูกา

132,800.00      คัดเลือก ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
        132,800

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
        132,800

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2564    ลง
วนัที่  30 มี.ค. 65

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืน  มนีาคม  2564

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564   
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564  
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564  
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  5,500.00 นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี14/2564 
ลงวนัที่  1 เม.ย. 64

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม  5,500.00 นายซุบฮัน  สาแม  5,500.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี13/2564 
ลงวนัที่  1  เม.ย.64

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี16/2564 
ลงวนัที่  1 เม.ย. 64

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสะกุวนั หะรง  5,500.00 นายสะกุวนั หะรง  5,500.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี15/2564
ลงวนัที่  1 เม.ย. 64

9 จ้างท าตรายาง  จ านวน 5 รายการ 1,290.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพงษศิ์ลป ์บล๊อก
1,290.00

ร้านพงษศิ์ลป ์บล๊อก
1,290.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2564      
ลงวนัที่  2 มี.ค. 64

10 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี  ปร้ิน     1,050.00 ร้านซิตต้ี  ปร้ิน     1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2564     
ลงวนัที่  2  เม.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   เมษายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

11 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  41/2564      
ลงวนัที่  8 เม.ย. 64

12 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,400.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,400.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  42/2564    
ลงวนัที่  8 เม.ย. 65

13 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง จ านวน 1 รายการ 3,500.00          เฉพาะเจาะจง นางมาลัย  คงรักษา  
3,500.00

นางมาลัย  คงรักษา  
3,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  43/2564   
ลงวนัที่  8 เม.ย. 64

14 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  จ านวน  1 
 รายการ

1,890.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด 
 1,890.00

หจก.ทกัษณิอินโฟเทค จ ากัด 
 1,890.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  44/2564      
ลงวนัที่  19 เม.ย. 64

15 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อบต. หมายเลข
ทะเบยีน กค 8357 ยล. 
จ านวน 3 รายการ

1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ร้านนานา ซาบนี่า 1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  28/2564   
ลงวนัที่  11 มี.ค. 65

16 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 3,150.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี  ปร้ิน     3,150.00 ร้านซิตต้ี  ปร้ิน     3,150.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  46/2564     
ลงวนัที่  28 เม.ย. 64

17 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า      จ านวน  1
  รายการ

1,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้ 
1,500.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้ 
1,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  47/2564     
ลงวนัที่  28 เม.ย. 64

18 จ้างซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ 5 19,800.00        เฉพาะเจาะจง นายอดินันท ์ สามะ  
19,800.00

นายอดินันท ์ สามะ  
19,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  48/2564    
ลงวนัที่  28 เม.ย. 64

19 จัดซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเม.ย.-
มิ.ย.64  จ านวน  1  รายการ

1,140.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพทิยาคาร   1,140.00 ร้านพทิยาคาร   1,140.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  61/2564     
ลงวนัที่ 1 เม.ย. 64

20 จัดซ้ือกระจกโค้งพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
รายการ

13,910.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เมืองใหม่เซอร์วสิแอนด์
เซฟต้ี   13,910.00

บจก.เมืองใหม่เซอร์วสิแอนด์
เซฟต้ี   13,910.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  63/2564 
ลงวนัที่ 1 เม.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  เมษายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

21 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 1,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า      
1,750.00

ร้านนานา  ซาบนี่า      
1,750.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  64/2564   
ลงวนัที่  2 เม.ย. 64

22 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 1,575.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแบลัง  น้ าแข็ง      
1,575.00

ร้านแบลัง  น้ าแข็ง      
1,575.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  65/2564     
ลงวนัที่  2 เม.ย. 64

23 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้   จ านวน  1  
รายการ

5,780.00          เฉพาะเจาะจง นางตวษิา  จัตวากุล    
5,780.00

นางตวษิา  จัตวากุล    
5,780.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  66/2564     
ลงวนัที่  8 เม.ย. 64

24 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน  2  รายการ 9,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา  9,000.00 ร้านสารพนัยา  9,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  67/2564       
ลงวนัที่  19 เม.ย. 64

25 จัดซ้ือวสัดุคอมฯ  จ านวน  5  รายการ 8,890.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
8,890.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
8,890.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  68/2564     
ลงวนัที่  19  เม.ย. 64

26 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน  6  รายการ 8,900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา  8,900.00 ร้านสารพนัยา  8,900.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  69/2564    
ลงวนัที่  26  เม.ย. 64

27 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน  5 รายการ 8,901.00          เฉพาะเจาะจง ร้านขวญันางาน  3,100.00 ร้านขวญันางาน  3,100.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  70/2564     
ลงวนัที่  28  เม.ย. 64

28 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  จ านวน  13  
รายการ

8,902.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
29,095.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
29,095.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  71/2564 
ลงวนัที่  28  เม.ย. 64

29 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  6  รายการ 8,925.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
8,925.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
8,925.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  72/2564      
ลงวนัที่  28  เม.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  เมษายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  5,500.00 นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2564 
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2564 
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

9 จ้างขุดลอกและก าจัดวชัพชื  หมู่ที่ 2  
บา้นน้ าเย็น  จ านวน  1  โครงการ

11,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
 11,400.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
 11,400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  49/2564  
ลงวนัที่  5 พ.ค. 64

10 จ้างขุดลอกคูระบายน้ าทอ่น้ าบอ่ หมู่ที่ 6 
 จ านวน  1  โครงการ

45,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน เจ๊ะสมอเจ๊ะ   
4,500.00

นายอุสมาน เจ๊ะสมอเจ๊ะ   
4,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  50/2564 
ลงวนัที่  6 พ.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   พฤษภาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

11 จ้างขุดลอกคูระบายน้ าและก าจัดวชัพชื
สายบา้นควนดินแดง-พรุน้ าเย็น      หมู่ที่
 1  จ านวน  1  โครงการ

96,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก. มารูวาวสัดุภณัฑ์      
96,900.00

หจก. มารูวาวสัดุภณัฑ์      
96,900.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  51/2564   
ลงวนัที่  19 พ.ค. 64

12 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 5 รายการ 3,520.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ
 3,520.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ
 3,520.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  73/2564 
ลงวนัที่ 3 พ.ค. 64

13 จัดซ้ือวสัดุคอมฯ  (สนป.) จ านวน  4  
รายการ

11,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
11,500.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
11,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  74/2564   
ลงวนัที่  18 พ.ค. 64

14 จัดซ้ือวสัดุคอมฯ (กองช่าง) จ านวน  2  
รายการ

1,890.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  3,450 ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  3,450 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  75/2564   
ลงวนัที่  18 พ.ค. 64

15 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  
จ านวน 2 รายการ

12,572.50        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟต้ี
แอนด์เซอร์วสิ 12,572.50

ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟต้ี
แอนด์เซอร์วสิ 12,572.50

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  76/2564    
ลงวนัที่ 18 พ.ค. 64

16 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 5 รายการ 3,520.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ
 60,000.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ
 60,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  77/2564    
ลงวนัที่  18 พ.ค. 64

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง  จ านวน 1 
 ชุด

21,614.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟต้ี
แอนด์เซอร์วสิ 21,614.00

ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟต้ี
แอนด์เซอร์วสิ 21,614.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  78/2564 
ลงวนัที่  25 พ.ค.64

18 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
จ านวน 1  ชุด

19,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟต้ี
แอนด์เซอร์วสิ 12,540.40

ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟต้ี
แอนด์เซอร์วสิ 12,540.40

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  79/2564    
ลงวนัที่  25 พ.ค. 64

19 จัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนใน
ชุมชนสายแยกอ่าวขาว หมู่ที่ 7 บา้นสีคง 
 1  โครงการ

334,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มารูวาวสัดุภณัฑ์   
334,000.00

หจก.มารูวาวสัดุภณัฑ์   
334,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างเลขที่  6/2564    
ลงวนัที่ 20 พ.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ในรอบเดอืน   พฤษภาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  5,500.00 นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2564
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2564
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

9 จ้างก่อสร้างดาด คสล. ซ่อมแซมไหล่ทาง
 คสล. สายริมคลอง-ทุ่งนา หมู่ที่ 4 บา้น
ปอเยาะ จ านวน 1 โครงการ

53,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
 53,000.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
 53,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  52/2564  
ลงวนัที่  8 มิ.ย. 64

10 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน  3 ผืน 8,350.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า             
8,350.00

ร้านนานา ซาบนี่า             
8,350.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  53/2564      
ลงวนัที่  8 มิ.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   มถุินายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

11 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน  1 ผืน 3,390.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า             
3,390.00

ร้านนานา ซาบนี่า             
3,390.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  54/2564 
ลงวนัที่  16 มิ.ย. 64

12 จ้างติดต้ังระบบบริหารการใช้น้ าประปา 3,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านโอทอ็ปไซเบอร์ซอฟต์   
3,500.00

ร้านโอทอ็ปไซเบอร์ซอฟต์   
3,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  55/2564   
ลงวนัที่  21 มิ.ย. 64

13 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน 1  ผืน 3,150.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี ปร้ิน 3,150.00 ร้านซิตต้ี ปร้ิน 3,150.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  56/2564     
ลงวนัที่  22 มิ.ย. 64

14 จ้างประกอบอาหาร  จ านวน 1  รายการ 24,750.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ซาปซีะห ์วาโซ๊ะ   
24,750.00

น.ส.ซาปซีะห ์วาโซ๊ะ   
24,750.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  57/2564 
ลงวนัที่  22 มิ.ย. 64

15 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน 1  ผืน 3,150.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี ปร้ิน  840.00 ร้านซิตต้ี ปร้ิน  840.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  58/2564 
ลงวนัที่  23 มิ.ย. 64

16 จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)   จ านวน 284
 คน

47,712.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมพทัลุง จ ากัด   
47,712.00

สหกรณ์โคนมพทัลุง จ ากัด   
47,712.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  80/2564  
ลงวนัที่  8 มิ.ย. 64

17 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  
จ านวน 2 รายการ

11,449.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟต้ี
แอนด์เซอร์วสิ 11,449.00

ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟต้ี
แอนด์เซอร์วสิ 11,449.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  81/2564  
ลงวนัที่ 16 มิ.ย. 64

18 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 1,302.25          เฉพาะเจาะจง หจก. ก.เสรี จ ากัด    
1,302.25

หจก. ก.เสรี จ ากัด    
1,302.25

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  82/2564    
ลงวนัที่ 16 มิ.ย. 64

19 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน สนป. จ านวน  20 
รายการ

18,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  18,780.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  18,780.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  83/2564  
ลงวนัที่ 17 มิ.ย. 64

20 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 2 ถุง 1,100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแบลัง น้ าแข็ง   
1,100.00

ร้านแบลัง น้ าแข็ง   
1,100.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  84/2564    
ลงวนัที่ 22 มิ.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ในรอบเดอืน   มถุินายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

21 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) จ านวน 1 
รายการ

152,020.80      เฉพาะเจาะจง บริษทั ตอยยีบนั ฟู้ด จ ากัด  
152,020.80

บริษทั ตอยยีบนั ฟู้ด จ ากัด  
152,020.80

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  85/2564   
ลงวนัที่ 16 มิ.ย. 64

22 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน 18 รายการ 16,585.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปณัชญา 16,585.00 ร้านปณัชญา 16,585.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  86/2564   
ลงวนัที่ 22 มิ.ย. 64

23 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ านวน  60  ถุง 1,100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแบลัง น้ าแข็ง   
32,400.00

ร้านแบลัง น้ าแข็ง   
32,400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  87/2564  
ลงวนัที่ 22 มิ.ย. 64

24 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน 6 รายการ 10,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา 10,250.00 ร้านสารพนัยา 10,250.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  89/2564  
ลงวนัที่ 24 มิ.ย. 64

25 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.
 สายปอเยาะ-ลูกา (ตะวนัออก) หมู่ที่ 4 
 บา้นปอเยาะ จ านวน 1 โครงการ

563,000.00      คัดเลือก หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง       
563,000.00

หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง       
563,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างเลขที่  7/2564      
ลงวนัที่ 4 มิ.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   มถุินายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  5,500.00 นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2564
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2564
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

9 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 840.00             เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี  ปร้ิน  840.00 ร้านซิตต้ี  ปร้ิน  840.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  59/2564      
ลงวนัที่  2 ก.ค. 64

10 จ้างประกอบอาหาร   จ านวน 864 กล่อง 43,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ซูนีดา  สะอุ    
43,200.00

น.ส.ซูนีดา  สะอุ    
43,200.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  60/2564    
ลงวนัที่  2 ก.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   กรกฎาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

11 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 840.00             เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี  ปร้ิน  840.00 ร้านซิตต้ี  ปร้ิน  840.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  61/2564    
ลงวนัที่  6 ก.ค. 64

12 จ้างประกอบอาหารผู้กักตัว จ านวน 570
 กล่อง

28,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ซานีซะห ์วาโซะ     
28,500.00

น.ส.ซานีซะห ์วาโซะ     
28,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  62/2564    
ลงวนัที่  6 ก.ค. 64

13 จ้างเปล่ียนชุดดรัมสร้างภาพ  จ านวน 1 
ชุด

8,850.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันโชติ เซอร์วสิ      
8,850.00

ร้านพฒันโชติ เซอร์วสิ      
8,850.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  63/2564    
ลงวนัที่  6 ก.ค. 64

14 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน 1 ผืน 4,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐมน  อาร์ท  4,000.00 ร้านณัฐมน  อาร์ท  4,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  64/2564   
ลงวนัที่  9 ก.ค. 64

15 จ้างประกอบอาหารผู้กักตัว  จ านวน  1 
รายการ

1,000.00          เฉพาะเจาะจง นางรอเปยีย๊ะ  อาลี  
1,000.00

นางรอเปยีย๊ะ  อาลี  
1,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  65/2564   
ลงวนัที่  30 ก.ค. 64

16 จัดซ้ือหนังสือพมิพร์ายวนั ประจ าเดือน 
ก.ค. 64-ก.ย. 64   จ านวน 62 วนั

1,240.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพทิยาคาร  1,240.00 ร้านพทิยาคาร  1,240.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  90/2564     
ลงวนัที่  1 ก.ค. 64

17 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  จ านวน  20 
รายการ

45,302.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปณัชญา 45,302.00 ร้านปณัชญา 45,302.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  91/2564    
ลงวนัที่ 2 ก.ค. 64

18 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  จ านวน  3 
รายการ

5,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา 5,700.00 ร้านสารพนัยา 5,700.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  91/2564  
ลงวนัที่ 2 ก.ค. 64

19 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  จ านวน 7 
รายการ

6,176.00          เฉพาะเจาะจง ร้านปณัชญา 6,176.00 ร้านปณัชญา 6,176.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  93/2564    
ลงวนัที่ 2 ก.ค. 64

20 จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่นๆ (สวา่นกระแทกไร้
สาย)  จ านวน 1 ชุด

4,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
4,000.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
4,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  94/2564   
ลงวนัที่ 2 ก.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   กรกฎาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

21 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  จ านวน  24 
รายการ

62,125.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
62,125.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
62,125.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  95/2564 
ลงวนัที่ 2 ก.ค. 64

22 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  จ านวน  10
  รายการ

8,125.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า      
8,125.00

ร้านนานา ซาบนี่า      
8,125.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  96/2564    
ลงวนัที่ 2 ก.ค. 64

23 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์   จ านวน   5  
รายการ

5,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา 5,700.00 ร้านสารพนัยา 5,700.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  97/2564   
ลงวนัที่ 2 ก.ค. 64

24 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  
จ านวน  6  รายการ

25,150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา 25,150.00 ร้านสารพนัยา 25,150.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  98/2564  
ลงวนัที่  6 ก.ค. 64

25 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 31 รายการ 78,427.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้     
78,427.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้     
78,427.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  99/2564 
ลงวนัที่ 6 ก.ค. 64

26 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  จ านวน 17 รายการ 30,503.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปณัชญา 30,503.00 ร้านปณัชญา 30,503.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  100/2564      
ลงวนัที่ 6 ก.ค. 64

27 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  จ านวน  6 
รายการ

25,150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา 25,150.00 ร้านสารพนัยา 25,150.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/2564      
ลงวนัที่  13 ก.ค. 64

28 จัดซ้ือกระจกโค้งพร้อมติดต้ัง  จ านวน 2 
ชุด

12,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเมีคอลเซฟต้ีแอนด์
เซอร์วสิ   12,000.00

ร้านรุ่งเรืองเมีคอลเซฟต้ีแอนด์
เซอร์วสิ   12,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/2564      
ลงวนัที่ 13 ก.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   กรกฎาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  5,500.00 นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2564
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2564
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

9 จ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ หมายเลข
ทะเบยีน 80-6517 ยะลา  จ านวน  1 
 คัน

48,450.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง   
48,450.00

หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง   
48,450.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  66/2564   
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  สิงหาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

10 จ้างซ่อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับผลิต
น้ าประปา  จ านวน 1 รายการ

3,380.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้     
3,380.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้     
3,380.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  67/2564 
ลงวนัที่ 20 ส.ค. 64

11 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายชลประทาน
 หมู่ที่ 1 จ านวน  1  โครงการ

12,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
 12,200.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
 12,200.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  68/2564     
ลงวนัที่ 23 ส.ค. 64

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

ใบส่ังจ้างเลขที่  69/2564    
ลงวนัที่ 27 ส.ค. 64

13 จ้างท าเวบ็ไซต์พร้อมเช่าพื้นที่เวบ็ไซต์  
จ านวน 1 รายการ

10,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจเวร์ิล คอมมิวนิเคชั่น  
 10,000.00

บจก.ซีเจเวร์ิล คอมมิวนิเคชั่น  
 10,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  71/2564    
ลงวนัที่  27 ส.ค. 64

14 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง)  
จ านวน  4  รายการ

4,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง 4,750.00 ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง 4,750.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  107/2564   
ลงวนัที่ 5 ส.ค. 64

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 3 รายการ 673.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.K. วสัดุ  673.00 ร้าน B.L.K. วสัดุ  673.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  108/2564   
ลงวนัที่  6 ส.ค. 64

16 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองสาธารฯ)  
จ านวน 8  รายการ

4,600.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  4,600.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  4,600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  109/2564 
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

17 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย   จ านวน  1  
รายการ

5,040.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
5,040.00

หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
5,040.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  110/2564   
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

18 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  จ านวน 5 
รายการ

9,930.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
9,930.00

ร้านน้ าเย็นเทรดด้ิง  
9,930.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  111/2564   
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

19 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและยานยนต์  
จ านวน 3 รายการ

55,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง    
55,800.00

หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง    
55,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  112/2564   
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  สิงหาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

20 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.)  จ านวน  
30  รายการ

15,705.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
   15,705.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
   15,705.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  113/2564    
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

21 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  57 รายการ 54,040.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
54,040.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
54,040.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  114/2564   
ลงวนัที่ 20 ส.ค. 64

22 จัดซ้ือถังขยะ จ านวน 30 ใบ 19,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณา ช็อป  
19,500.00

ร้านกฤษณา ช็อป  
19,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  115/2564   
ลงวนัที่ 27 ส.ค. 64

23 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา  จ านวน 3 รายการ 19,176.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์หนังสือคลังวทิยา  
19,176.00

หจก.ศูนย์หนังสือคลังวทิยา  
19,176.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  116/2564   
ลงวนัที่ 27 ส.ค. 64

24 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน กองช่าง)  จ านวน  
7  รายการ

11,680.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
 11,680.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
 11,680.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  117/2564    
ลงวนัที่ 27 ส.ค. 64

25 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 
1/2564 (ก.ย. 64-ต.ค. 64) จ านวน 1
  รายการ

122,461.20      เฉพาะเจาะจง บจก. ตอยยีบนั ฟู้ดส์  
122,461.20

บจก. ตอยยีบนั ฟู้ดส์  
122,461.20

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  118/2564    
ลงวนัที่ 31 ส.ค. 64

26 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงทอ่ส่งจ่าย
น้ าประปา  แนวเขตถนนทางหลวง สาย 
409 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 บา้นปา่พอ้  
จ านวน  1  โครงการ

1,270,000.00      คัดเลือก หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
1,270,000.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
1,270,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างเลขที่  8/2564  
ลงวนัที่ 31 ส.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  สิงหาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

นายอัมรอน   กุลหมอก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

นายอับดุลเลาะ  ปาตี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  5,500.00 นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2564 
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2564 
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2564 
ลงวนัที่  1  ต.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

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2564
ลงวนัที่  1  ต.ค. 63

9 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  71/2564   
ลงวนัที่ 6 ก.ย. 64

10 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,700.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,700.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  72/2564  
ลงวนัที่  6 ก.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  กันยายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

11 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับผลิต
น้ าประปา  จ านวน 4 รายการ

4,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
4,000.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
4,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  73/2564 
ลงวนัที่  8 ก.ย. 64

12 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  5  ผืน 3,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
3,750.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
3,750.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  74/2564     
ลงวนัที่  9 ก.ย. 64

13 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  14  ผืน 7,350.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
7,350.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
7,350.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  75/2564    
ลงวนัที่  9 ก.ย. 64

14 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  14  ผืน 7,350.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
7,350.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
7,350.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  76/2564
ลงวนัที่  9 ก.ย. 64

15 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,275.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,275.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,275.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  77/2564   
ลงวนัที่  10 ก.ย. 64

16 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  78/2564   
ลงวนัที่ 14 ก.ย. 64

17 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,051.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.01

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.01

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  79/2564   
ลงวนัที่ 15 ก.ย. 64

18 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,051.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  80/2564   
ลงวนัที่ 15 ก.ย. 64

19 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี  ปร้ิน     1,050.00 ร้านซิตต้ี  ปร้ิน     1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  80/2564     
ลงวนัที่ 15 ก.ย. 64

20 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  2  ผืน 2,170.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า    
2,170.00

ร้านนานา  ซาบนี่า    
2,170.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  82/2564    
ลงวนัที่ 16 ก.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  กันยายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

21 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,051.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  80/2564   
ลงวนัที่ 15 ก.ย. 64

22 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซิตต้ี  ปร้ิน     1,050.00 ร้านซิตต้ี  ปร้ิน     1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  80/2564     
ลงวนัที่ 15 ก.ย. 64

23 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  2  ผืน 2,170.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า    
2,170.00

ร้านนานา  ซาบนี่า    
2,170.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  82/2564    
ลงวนัที่ 16 ก.ย. 64

24 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า    700.00 ร้านนานา  ซาบนี่า    700.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  83/2564  
ลงวนัที่ 20 ก.ย. 64

25 จ้างท าสติกเกอร์ 600.00             เฉพาะเจาะจง บจก. เกรทเตอร์มัลติมีเดีย    
600.00

บจก. เกรทเตอร์มัลติมีเดีย    
600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  85/2564 
ลงวนัที่ 20 ก.ย. 64

26 จ้างประกอบอาหาร 6,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอาหารครัวฮาลาล แบมบ ู
 19,500.00

ร้านอาหารครัวฮาลาล แบมบ ู
 19,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  80/2564   
ลงวนัที่ 15 ก.ย. 64

27 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,051.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,050.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  80/2564   
ลงวนัที่ 15 ก.ย. 64

28 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 1,400.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,400.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  119/2564   
ลงวนัที่ 8 ก.ย. 64

29 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน  จ านวน  17 
รายการ

10,284.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  10,284.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  10,284.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  120/2564 
ลงวนัที่  10  ก.ย. 64

30 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 1,275.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,275.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,275.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  121/2564   
ลงวนัที่  10  ก.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  กันยายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

31 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน  จ านวน  17 
รายการ

10,325.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  10,325.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  10,325.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  122/2564  
ลงวนัที่  10  ก.ย. 64

32 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 15 ชุด 1,275.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,275.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,275.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  123/2564  
ลงวนัที่  10  ก.ย. 64

33 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 8 รายการ 1,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,500.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  124/2564   
ลงวนัที่  15  ก.ย. 64

34 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 1,900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,900.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,900.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  125/2564    
ลงวนัที่  15  ก.ย. 64

35 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา   2,000.00 ร้านสารพนัยา   2,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  126/2564  
ลงวนัที่  15  ก.ย. 64

36 จ้างท าสติกเกอร์  จ านวน 1 รายการ 600.00             เฉพาะเจาะจง บจก. เกรทเตอร์มัลติมีเดีย    
600.00

บจก. เกรทเตอร์มัลติมีเดีย    
600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  127/2564   
ลงวนัที่  15  ก.ย. 64

37 จัดซ้ือไมโครโฟน จ านวน 2 รายการ 7,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอเซียอิเล็กทริก      
7,500.00

ร้านเอเซียอิเล็กทริก      
7,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  128/2564  
ลงวนัที่  10  ก.ย. 64

38 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  จ านวน  12  
รายการ

59,575.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้         
 59,575.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้         
 59,575.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  129/2564  
ลงวนัที่  20  ก.ย. 64

39 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 10,125.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา   1,0125.00 ร้านสารพนัยา   1,0125.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  130/2564 
ลงวนัที่  20  ก.ย. 64

40 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา   2,000.00 ร้านสารพนัยา   2,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  131/2564  
ลงวนัที่  20  ก.ย. 64

41 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 1 รายการ 4,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอัสฟาร์การค้า    
4,000.00

ร้านอัสฟาร์การค้า    
4,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  132/2564  
ลงวนัที่  20  ก.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  กันยายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

42 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร (เคร่ือสูบน้ า)
จ านวน  1 ชุด

32,820.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
32,820.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
32,820.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  133/2564  
ลงวนัที่  28  ก.ย. 64

43 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.  
สายกลางหมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้นลูกา

480,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง           
 480,800.00

หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง           
 480,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 9/2564    
ลงวนัที่ 9 ก.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  กันยายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง


