
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      ลง
วนัที่  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      ลง
วนัที่  10 มี.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   มนีาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

8 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

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  25/2564        
ลงวนัที่  9 มี.ค. 64

10 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

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  27/2564        
ลงวนัที่  11 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  28/2564        
ลงวนัที่  11 มี.ค. 65

13 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

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  30/2564        
ลงวนัที่  19 มี.ค. 64

15 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

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  32/2564        
ลงวนัที่  24 มี.ค. 64

17 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

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

18 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

19 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

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  36/2564        
ลงวนัที่  29 มี.ค. 64

21 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

22 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

23 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

24 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เคร่ืองพมิพ ์ 
(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        ลง
วนัที่ 3 มี.ค. 64

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เคร่ืองพมิพ ์ 
(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        ลง
วนัที่ 3 มี.ค. 64

26 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เคร่ืองพมิพ ์ 
(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        ลง
วนัที่ 3 มี.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  มกราคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร  จ านวน  4  
รายการ

6,420.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมการเกษตร  
6,420.00

ร้านมุสลิมการเกษตร  
6,420.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2564        ลง
วนัที่  5 มี.ค. 64

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  3  รายการ 5,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  5,000.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  5,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2564        ลง
วนัที่ 9 มี.ค. 64

3 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        ลง
วนัที่ 9 มี.ค. 64

4 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        ลง
วนัที่ 9 มี.ค. 64

5 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร  จ านวน  2  
รายการ

2,190.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมการเกษตร  
2,190.00

ร้านมุสลิมการเกษตร  
2,190.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2564        ลง
วนัที่ 11 มี.ค. 64

6 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        ลง
วนัที่ 11  มี.ค. 64

7 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        ลง
วนัที่  11 มี.ค. 64

8 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        ลง
วนัที่  12 มี.ค. 64

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  7  รายการ 4,075.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
4,075

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
4,075

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2564        ลง
วนัที่ 16 มี.ค. 64

10 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        ลง
วนัที่  19 มี.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   มกราคม 2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 6,420.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมการเกษตร  
6,420.00

ร้านมุสลิมการเกษตร  
6,420.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2564        ลง
วนัที่  5 มี.ค. 64

2 5,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  5,000.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและ
อื่นๆ  5,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2564        ลง
วนัที่ 9 มี.ค. 64

3 2,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ค๊อกพทิเจริญการยาง 
2,700.00

หจก. ค๊อกพทิเจริญการยาง 
2,700.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2564        ลง
วนัที่ 9 มี.ค. 64

4 3,100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 
3,100.00

ร้านนานา ซาบนี่า 
3,100.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2564        ลง
วนัที่ 9 มี.ค. 64

5 2,190.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมการเกษตร  
2,190.00

ร้านมุสลิมการเกษตร  
2,190.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2564        ลง
วนัที่ 11 มี.ค. 64

6 1,697.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 
1,697.00

ร้านนานา ซาบนี่า 
1,697.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2564        ลง
วนัที่ 11  มี.ค. 64

7 1,950.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 
1,950.00

ร้านนานา ซาบนี่า 
1,950.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2564        ลง
วนัที่  11 มี.ค. 64

8 3,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซาบนี่า 
3,000.00

ร้านนานา ซาบนี่า 
3,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2564        ลง
วนัที่  12 มี.ค. 64

9 4,075.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
4,075

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
4,075

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2564        ลง
วนัที่ 16 มี.ค. 64

10 6,120.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
6,120.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้  
6,120.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2564        ลง
วนัที่  19 มี.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   มกราคม 2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง




