
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวทิยาศาสตร์ (คลอรีนน้้าไฮโปรคอไลน์ 10 %) 7,500.00 ตกลงราคา
เอส เค เซฟต้ีแอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 7,500.- บาท

เอส เค เซฟต้ีแอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 7,500.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

2 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ผ้าขาว-ด้า) 11,960.00 ตกลงราคา
ร้านขวญันาง 
ราคา 11,960.- บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา 11,960.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

3 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (แพขมา) 8,350.00 ตกลงราคา
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 8,350.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 8,350.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดถก่อสร้าง (กระสอบทราย) 3,600.00 ตกลงราคา
นายสิทธชิัย หลากคุณากร 
ราคา 3,600.- บาท

นายสิทธชิัย หลากคุณากร 
ราคา 3,600.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ท่อบ่อ) 2,700.00 ตกลงราคา
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 2,700.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 2,700.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

6 จ้างท้าป้ายไวนิล 1,000.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา 1,000.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา 1,000.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

7
จ้างท้าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการประชาคม
แผน 4 ปี

4,250.00 ตกลงราคา
นางสาวอานีย ์ อาลี  
ราคา 4,250.-  บาท

นางสาวอานีย ์ อาลี  
ราคา 4,250.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

8 จ้างท้าป้ายไวนิล 7,224.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ิน 
ราคา 7,224 บาท

ซิตต้ี ปร้ิน 
ราคา 7,224 บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

9
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่
หมายเลขทะเบียน  กข 4019 ยะลา

3,300.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 1,500 บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 1,500 บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  พาสเจอร์ไรส์ 175,028.00 วธิพีิเศษ
บริษัท ตอยยบีัน ฟูด้ จ้ากัด
ราคา  175,028.-  บาท

บริษัท ตอยยบีัน ฟูด้ จ้ากัด
ราคา  175,028.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ยเูอชที 62,403.60 วธิพีิเศษ
บริษัท ยกถาวร จ้ากัด
ราคา  62,403.60.-  บาท

บริษัท ยกถาวร จ้ากัด
ราคา  62,403.60.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  ตลุำคม พ.ศ.2559

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  ตลุำคม พ.ศ.2559

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

12
จ้างเหมาซ่อมแซมคูระบายน้้า สายคลองปอเยาะ -ทุง่นา หมูท่ี่
 1

15,500.00 ตกลงราคา
ไนท์วสัดุก่อสร้าง โดยนายอดินันท์ สามะ 
ราคา 15,500 บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้าง โดยนายอดินันท์ สามะ 
ราคา 15,500 บาท

จ้าเป็นเร่งด่วน ราคาเหมาะสมไม่
เกินราคากลางทีก่้าหนด



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,740.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 2,740.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 2,740.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 29,489.20 ตกลงราคา
จงกลนีการไฟฟ้า 
ราคา 29489.20 บาท

จงกลนีการไฟฟ้า 
ราคา 29489.20 บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 1,090.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 1,090.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 1,090.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองสาธารณสุข) 5,636.00 ตกลงราคา
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  5,636.-  บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  5,636.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักงานปลัด) 13,070.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 13,070.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 13,070.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 3,730.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 3,730.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 3,730.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

7 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 6,360.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 6,360.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 6,360.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

8
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ หมายเลขทะเบียน กข 
4019 ยะลา (เปล่ียนน้้ามันเคร่ืองยนต์)

2,000.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  2,000.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  2,000.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

9
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ หมายเลขทะเบียน กค  
8357 ยะลา (เปล่ียนน้้ามันเคร่ืองยนต์)

1,780.48 ตกลงราคา
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) จ้ากัด
 (สาขายะลา)
ราคา 1,780.48 บาท

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) จ้ากัด
 (สาขายะลา)
ราคา 1,780.48 บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

10 จ้างซ่อมเคร่ืองสูบน้้า 1,000.00 ตกลงราคา
หจก. ช.การช่างจักรกลการเกษตร
ราคา  1,000.-  บาท

หจก. ช.การช่างจักรกลการเกษตร
ราคา  1,000.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2559

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2559

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จ้างเหมาท้าอาหารกลางวนั (การประชุมหัวหน้าส่วนสัญจร) 6,600.00 ตกลงราคา
นางฮับเส๊าะ   มะมิง
ราคา  6,600.-  บาท

นางฮับเส๊าะ   มะมิง
ราคา  6,600.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

12 จ้างเหมาโครงการขยายเขตต่อท่อประปาหมูบ่้าน 3,934,000.00 วธิพีิเศษ
หจก.หัสไชยการไฟฟ้า
ราคา 3,934,000.- บาท

หจก.หัสไชยการไฟฟ้า
ราคา 3,934,000.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางทีก่้าหนด



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือกรวยจราจร 9,960.00 ตกลงราคา
รัชส่ือสาร 
ราคา 9,960 บาท

รัชส่ือสาร 
ราคา 9,960 บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

2 จัดซ้ือถุงยงัชีพ 2,279.00 ตกลงราคา
นางสาวนูรีมา   ฮะมะ
ราคา  2,279.-  บาท

นางสาวนูรีมา   ฮะมะ
ราคา  2,279.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

3 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 32,110.00 ตกลงราคา
ร้านบ้านลูกาวสัดุ
ราคา  32,110.-  บาท

ร้านบ้านลูกาวสัดุ
ราคา  32,110.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,941.00 ตกลงราคา
หัสไชยการไฟฟ้า 
ราคา  1,941.-  บาท

หัสไชยการไฟฟ้า 
ราคา  1,941.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,411.00 ตกลงราคา
ร้านขวญันาง 
ราคา 3,411.- บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา 3,411.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

6 จ้างท้าป้ายไวนิล 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ีปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ีปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

7 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้้า  หมูท่ี ่6 41,300.00 ตกลงราคา
นายซาการิยา สะนิ 
ราคา 41,300.- บาท

นายซาการิยา สะนิ 
ราคา 41,300.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

8 จ้างถ่ายเอกสารและเยบ็เล่มหนังสือ 1,600.00 ตกลงราคา
ร้านขวญันาง 
ราคา 1,600 บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา 1,600 บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

9 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 18,850.00 ตกลงราคา
พัฒนโชติ  เซอร์วสิ
ราคา  18,850.-  บาท

พัฒนโชติ  เซอร์วสิ
ราคา  18,850.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

10 จ้างเหมาก้าจัดวชัพืชและผักตบชวา  หมูท่ี ่1 33,000.00 ตกลงราคา
นายอารีเพ็น   เซ็งโซ๊ะ 
ราคา 33,000.- บาท

นายอารีเพ็น   เซ็งโซ๊ะ 
ราคา 33,000.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

11 จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นยงุ 5,215.00 ตกลงราคา
ประเสริฐการช่าง
ราคา  5,215.-  บาท

ประเสริฐการช่าง
ราคา  5,215.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2559

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2559

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

12 จ้างท้าปฏิทิน 75,000.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา 75,000.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา 75,000.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

13 จ้างท้าตรายาง 1,730.00 ตกลงราคา
สลาตัน  เพรส 
ราคา 1,730.- บาท

สลาตัน  เพรส 
ราคา 1,730.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

14 จ้างเหมาโครงการขยายเขตต่อท่อจ่ายน้้าประปา 620,000.00 วธิพีิเศษ
บริษัท พีเอ็มที วศิวะกรรม จ้ากัด
ราคา  620,000.-  บาท

บริษัท พีเอ็มที วศิวะกรรม จ้ากัด
ราคา  620,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางทีก่้าหนด



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือถุงยงัชีพ 247,580.00 ตกลงราคา
สหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา 
ราคา 247,580.-  บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา 
ราคา 247,580.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

2 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,750.00 ตกลงราคา
บริษัท ยะลาหยูง้่วนล้ง จ้ากัด
ราคา 3,750.- บาท

บริษัท ยะลาหยูง้่วนล้ง จ้ากัด
ราคา 3,750.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

3 จัดซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาการเรียนรู้วาดภาพระบายสี 6,900.00 ตกลงราคา
รมยน์รินทร์ 
ราคา 6,900.-  บาท

รมยน์รินทร์ 
ราคา 6,900.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  (หินคลุก) 10,000.00 ตกลงราคา
ร้านบ้านลูกาวสัดุ 
ราคา 10,000.-  บาท

ร้านบ้านลูกาวสัดุ 
ราคา 10,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 385.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  385.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  385.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

6 จัดซ้ืออุปกรณ์โครงการผู้สูงอายุ 1,900.00 ตกลงราคา
ร้านก้าวรุ่ง
ราคา  1,900.-  บาท

ร้านก้าวรุ่ง
ราคา  1,900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

7 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 40,660.00 ตกลงราคา
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา 40,660.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา 40,660.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

8 จัดซ้ือวสัดุอืน่ๆ 3,288.00 ตกลงราคา
หจก. ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  3,288.-  บาท

หจก. ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  3,288.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 11,185.00 ตกลงราคา
หจก. ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  11,185.-  บาท

หจก. ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  11,185.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

10 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 1,429.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 1,429.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 1,429.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 6,070.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  6,070.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  6,070.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักงานปลัด) 3,855.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  3,855.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  3,855.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

13
จัดซ้ืออุปกรณ์ (โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้
ผู้ด้อยโอกาส "ผลิตภัณฑ์ถักเชือกทีแ่ขวนต้นไม้")

2,400.00 ตกลงราคา
ร้านก้าวรุ่ง
ราคา  2,400.-  บาท

ร้านก้าวรุ่ง
ราคา  2,400.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

14
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ 
เลขทะเบียน กข 4019 ยะลา

3,800.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 3,800.- บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 3,800.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

15
จ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดย
กิจกรรมศิลปะการวาดภาพระบายสี)

1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

16 จ้างท้าป้ายไวนิล 2,800.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 2,800.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 2,800.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

17
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ 
เลขทะเบียน กค 8357 ยะลา

15,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) จ้ากัด
 (สาขายะลา)
ราคา 15,000.- บาท

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) จ้ากัด
 (สาขายะลา)
ราคา 15,000.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

18 จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการเข้าวดัฟังธรรม) 500.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา 500.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา 500.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

19 จ้างท้าป้ายไวน้ิล (โครงการเยีย่มบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ) 2,800.00 ตกลงราคา
ซิตต้ีปร้ิน 
ราคา 2,800.- บาท

ซิตต้ีปร้ิน 
ราคา 2,800.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

20 จ้างท้าป้ายไวน้ิล (โครงการส่งเสริมทักษะฯ) 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

21
จ้างเหมาประกอบเล้ียงอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม

2,300.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 2,300.- บาท

นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 2,300.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

22 จ้างเหมาพ่นหมอกควนั 7,200.00 ตกลงราคา
นายอับดลเลาะ สะมะแอปอเยาะ 
ราคา 7,200.- บาท

นายอับดลเลาะ สะมะแอปอเยาะ 
ราคา 7,200.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

23
จ้างเหมาซ่อมรถขยะ อบต.ล้าใหม่ 
เลขทะเบียน  80-5946 ยะลา

11,800.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 11,800.- บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 11,800.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

24 จ้างท้าป้ายไวนิล 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

25
จ้างเหมาประกอบเล้ียงอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม

4,600.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,600.- บาท

นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,600.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือเส้ือ (โครงการแข่งวา่วบิน) 3,900.00 ตกลงราคา
ร้านปลาน้อยสปอร์ต
ราคา 3,900.-  บาท

ร้านปลาน้อยสปอร์ต
ราคา 3,900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาฯ 32,900.00 ตกลงราคา
หจก. เมยแ์ฟร์รุ่งโรจน์ (ส้านักงานใหญ)่
ราคา  32,900.-  บาท

หจก. เมยแ์ฟร์รุ่งโรจน์ (ส้านักงานใหญ)่
ราคา  32,900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 900.00 ตกลงราคา
ร้านบ้านลูกาวสัดุ 
ราคา 900.-  บาท

ร้านบ้านลูกาวสัดุ 
ราคา 900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักงานปลัด) 7,860.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  7,860.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  7,860.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักงานปลัด) 20,000.00 ตกลงราคา
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 20,000.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 20,000.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

6 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง) 4,507.00 ตกลงราคา
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 4,507.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 4,507.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

7 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง) 3,342.00 ตกลงราคา
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 3,342.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 3,342.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,550.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  7,860.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  7,860.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

9 จ้างเหมาพ่นหมอกควนั 7,200.00 ตกลงราคา
นายอับดลเลาะ สะมะแอปอเยาะ 
ราคา 7,200.- บาท

นายอับดลเลาะ สะมะแอปอเยาะ 
ราคา 7,200.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

10 จ้างท้าป้ายไวนิล 1,000.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา 1,000.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา 1,000.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

11 จ้างประกอบอาหาร 1,470.00 ตกลงราคา
นางสาวปรียา   จันทร์ภู่
ราคา  1,470.-  บาท

นางสาวปรียา   จันทร์ภู่
ราคา  1,470.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

12 จ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการฯ "การผลิตพรมเช็ดเท้า") 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

13 จ้างประกอบอาหาร 4,600.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,600.- บาท

นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,600.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

14
โครงการขุดคลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้้า ม. 1 บ้าน
หน้าวดั

190,000.00 วธิพีิเศษ
นายยะหายา ดอเลาะ 
ราคา 190,000 บาท

นายยะหายา ดอเลาะ 
ราคา 190,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

15 จา้งเหมารถทัวร์ 60,000.00 วธิพีิเศษ
นางสาวศิริภา  สุทธศัิกด์ิโสภากุล
ราคา  60,000.-  บาท

นางสาวศิริภา  สุทธศัิกด์ิโสภากุล
ราคา  60,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 9,297.00 ตกลงราคา
ร้านขวญันาง 
ราคา 9,297.- บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา 9,297.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 5,670.00 ตกลงราคา
ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา 5,670.-  บาท

ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา 5,670.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือของทีร่ะลึก 3,000.00 ตกลงราคา
บ้านใบไม้สีทองยะลา (บ้านกรอบรูป)
ราคา  3,000.-  บาท

บ้านใบไม้สีทองยะลา (บ้านกรอบรูป)
ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 14,637.60 ตกลงราคา
จงกลนีการไฟฟ้า 
ราคา 14,637.60 บาท

จงกลนีการไฟฟ้า 
ราคา 14,637.60 บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 35,796.85 ตกลงราคา
จงกลนีการไฟฟ้า 
ราคา 35,7969.85 บาท

จงกลนีการไฟฟ้า 
ราคา 35,7969.85 บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

6 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,835.05 ตกลงราคา
หจก. โรงไม้ทุเรียน (ส้านักงานใหญ)่
ราคา  1,835.05.-  บาท

หจก. โรงไม้ทุเรียน (ส้านักงานใหญ)่
ราคา  1,835.05.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

7 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,935.63 ตกลงราคา
หจก. โรงไม้ทุเรียน (ส้านักงานใหญ)่
ราคา  1,935.63.-  บาท

หจก. โรงไม้ทุเรียน (ส้านักงานใหญ)่
ราคา  1,935.63.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

8 จ้างท้าป้ายไวนิล โครงการต้าบลล้าใหม่ไร้ขยะ 1,400.00 ตกลงราคา
ร้านนานา ซาบีน่า 
ราคา 1,400.- บาท

ร้านนานา ซาบีน่า 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

9 จ้างท้าป้ายไวนิลโครงการทัศนศึกษาดุงาน 1,000.00 ตกลงราคา
ร้านนานา ซาบีน่า 
ราคา 1,000.-  บาท

ร้านนานา ซาบีน่า 
ราคา 1,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

10
จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 
โครงการทัศนศึกษาดูงาน

4,440.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,440.-  บาท

นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,440.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มีนำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มีนำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้้า เลขทะเบียน  บจ  9417 ยะลา 1,870.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 1,870.- บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 1,870.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

12 จ้างซ่อมรถกระเช้า เลขทะเบียน 80-5415  ยะลา 4,600.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 4,600.- บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 4,600.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

13
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายช้างเผือก 
หมูท่ี ่ 1  หน้าวดั

337,000.00 วธิพีิเศษ
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 337,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 337,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางทีก่้าหนด

14 โครงการขุดบ่อบาดาล  หมูท่ี ่7  บ้านสีคง 208,000.00 วธิพีิเศษ
หจก.หัสไชยการไฟฟ้า
ราคา 208,000.- บาท

หจก.หัสไชยการไฟฟ้า
ราคา 208,000.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางทีก่้าหนด

15 จ้างเหมารถทัวร์ 90,000.00 วธิพีิเศษ
ตลาเก่าก๊อปปี ้
โดย นายสืบสกุล  หะยมีะสาและ
ราคา  90,000.-  บาท

ตลาเก่าก๊อปปี ้
โดย นายสืบสกุล  หะยมีะสาและ
ราคา  90,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 22,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 22,000.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 22,000.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย อปพร. จ้านวน  13  ชุด 36,400.00 ตกลงราคา
ร้านแอน แอน
ราคา  36,400.-  บาท

ร้านแอน แอน
ราคา  36,400.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง) 9,977.00 ตกลงราคา
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 9,977.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 9,977.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 6,368.64 ตกลงราคา
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา 6,368.64.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา 6,368.64.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 12,925.60 ตกลงราคา
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา 12925.60.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา 12925.60.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

6 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา โครงการตาดีกา 7,800.00 ตกลงราคา
ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  7,800.-  บาท

ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  7,800.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

7 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,460.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 6,460.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 6,460.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

8
จ้างท้าโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายโรงขยะ - ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (สายลาโจ๊ะ)

57,000.00 ตกลงราคา
นายฟาริ   เปาะแล๊ะ
ราคา  57,000.-  บาท

นายฟาริ   เปาะแล๊ะ
ราคา  57,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

9 จ้างท้าป้ายไวนิลโครงการตาดีกาฯ 4,200.00 ตกลงราคา
ร้านจารูโฆษณา
ราคา  4,200.-  บาท

ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา 5,670 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

10 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงโครงการตาดีกาฯ 10,000.00 ตกลงราคา
นายอับดุลเล๊าะ   อิแต
ราคา  10,000.-  บาท

นายอับดุลเล๊าะ   อิแต
ราคา  10,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  เมษำยน  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  เมษำยน  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จ้างเหมาท้าอาหารโครงการตาดีกาฯ 23,000.00 ตกลงราคา
นางสาวซูรีนา   กามารี
ราคา  23,000.-  บาท

นางสาวซูรีนา   กามารี
ราคา  23,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

12
จ้างซ่อมเบาะรถกระบะ อบต.ล้าใหม่ 
ทะเบียน กค 8357 ยะลา

8,500.00 ตกลงราคา
ร้านมุสลิมการเบาะ
ราคา  8,500.-  บาท

ร้านมุสลิมการเบาะ
ราคา  8,500.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

13
โครงการซ่อมแซมระบบผลิตน้้าประปาและขยายเขตท่อส่ง
น้้าประปา ยาว  850 เมตร  หมูท่ี ่ 2  บ้านน้้าเยน็

124,000.00 วธิพีิเศษ
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 124,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 124,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือต้นเข็ม 2,000.00 ตกลงราคา
ฮารีดี การเด้นท์
ราคา  2,000.-  บาท

ฮารีดี การเด้นท์
ราคา  2,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือเก้าอี้ 15,600.00 ตกลงราคา
ราชาเฟอนิเจอร์ (ส้านักงานใหญ)่
ราคา  15,600.-  บาท

ราชาเฟอนิเจอร์ (ส้านักงานใหญ)่
ราคา  15,600.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฯ 2,640.00 ตกลงราคา
ร้านก้าวรุ่ง 
ราคา 2,640 บาท

ร้านก้าวรุ่ง 
ราคา 1,900 บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

4 จัดซ้ือผ้าเยซ่ี (สีขาว,สีด้า) 4,320.00 ตกลงราคา
ห้างผ้าศิริโชค (ส้านักงานใหญ)่
ราคา  4,320.-  บาท

ห้างผ้าศิริโชค (ส้านักงานใหญ)่
ราคา  4,320.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือน้้ามันไฮโดรลิก 1,500.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 1,500 บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 1,500 บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

6 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) 1,600.00 ตกลงราคา
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 1,600.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 1,600.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

7 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 3,990.00 ตกลงราคา
หจก. ฟ้าใสประดับเรือน (ส้านักงานใหญ)่ 
 ราคา  3,990.-  บาท

หจก. ฟ้าใสประดับเรือน (ส้านักงานใหญ)่ 
 ราคา  3,990.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายนีโ้ดยตรง

8
จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(โครงการฯ "การผลิตเข็มกลัด")

4,600.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,600.-  บาท

นางสาสวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,600.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

9 จ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการฯ "การผลิตเข็มกลัด") 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

10
จ้างท้าป้ายไวนิล 
(โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอนฯ)

1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11
จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอนฯ)

39,600.00 ตกลงราคา
นางสาวคอตีเยาะ   เจะนะ
ราคา 39,600.-  บาท

นางสาวคอตีเยาะ   เจะนะ
ราคา 39,600.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

12 จ้างเหมาพ่นหมอกควนั 36,000.00 ตกลงราคา
นายอับดลเลาะ สะมะแอปอเยาะ 
ราคา 36,000.- บาท

นายอับดลเลาะ สะมะแอปอเยาะ 
ราคา 36,000.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

13 จ้างท้าป้ายไวนิล (ต้อนรับเดือนรอมฎอนฯ) 13,890.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 13,890.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 13,890.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

14
จ้างทดสอบคุณภาพน้้าประปาในหมูบ่้าน
(6  ตัวอยา่ง)

4,800.00 ตกลงราคา
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา (ศูนย์
วทิยาศาสตร์ สถาบันวจิัยและพัฒนา
ชายแดนใต้ ) ราคา 4,800.-0  บาท

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา (ศูนย์
วทิยาศาสตร์ สถาบันวจิัยและพัฒนา
ชายแดนใต้ ) ราคา 4,800.-0  บาท

เป็นผู้ทีรั่บจ้างทดสอบโดยตรง

15
จัดจ้างโครงการวางท่อ คสล. ระบายน้้า 
ถนนทางเข้าขึน้เขานางแก้ว หมูท่ี ่4

30,000.00 ตกลงราคา
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 30,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 30,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

16 จ้างเติมเคมีดับเพลิงชนิดผง 5,136.00 ตกลงราคา
เอส เค เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วสิ
ราคา  5,136.-  บาท

เอส เค เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วสิ
ราคา  5,136.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1
จัดซ้ืออุปกรณ์
(โครงการฯ หลักสูตรการท้าดอกไม้จันทร์)

3,779.00 ตกลงราคา
ร้านพจนา 2
ราคา  3,779.-  บาท

ร้านพจนา 2
ราคา  3,779.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุกีฬา 89,610.00 ตกลงราคา
ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา 89,610.-  บาท

ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา 89,610.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,130.00 ตกลงราคา
ร้านขวญันาง 
ราคา 2,130.- บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา 2,130.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4
จ้างท้าป้ายไวนิล 
(โครงการฯ หลักสูตรการท้าดอกไม้จันทร์)

1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

5
จ้างประกอบอาหาร
(โครงการฯ หลักสูตรการท้าดอกไม้จันทร์)

2,875.00 ตกลงราคา
นางสาวปรียา   จันทร์ภู่
ราคา  2,875.-  บาท

นางสาวปรียา   จันทร์ภู่
ราคา  2,875.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

6 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 5,530.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  5,530.-  บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  5,530.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 59,385.00 ตกลงราคา
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  59,385.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  59,385.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 3,600.00 ตกลงราคา
ร้านสวนสน
ราคา  3,600.-  บาท

ร้านสวนสน
ราคา  3,600.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (โครงการฯการท้าพวงหรีด) 4,298.00 ตกลงราคา
ร้านอโศก (ใจดี)
ราคา  4,298.-  บาท

ร้านอโศก (ใจดี)
ราคา  4,298.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักงานปลัด) 17,105.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 17,105.-  บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 17,105.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 23,445.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 23,445.-  บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 23,445.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 25,498.10 ตกลงราคา
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  25,498.10.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  25,498.10.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักงานปลัด) 3,080.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  3,080.-  บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  3,080.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักงานปลัด) 21,198.00 ตกลงราคา
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 21,198.-  บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 21,198.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง) 15,376.00 ตกลงราคา
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 15,376.-  บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 15,376.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,480.00 ตกลงราคา
หัสไชยการไฟฟ้า 
ราคา  2,480.-  บาท

หัสไชยการไฟฟ้า 
ราคา  2,480.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10,460.00 ตกลงราคา
ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา  10,460.-  บาท

ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา  10,460.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักงานปลัด) 6,900.00 ตกลงราคา
ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา  6,900.-  บาท

ร้านโกลบอลไอที เดลิเวอร่ี 
ราคา  6,900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ 3,900.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  3,900.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  3,900.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

จ้างประกอบอาหาร  (โครงการฯการท้าพวงหรีด) 2,300.00 ตกลงราคา
นางสาวปรียา   จันทร์ภู่
ราคา  2,300.-  บาท

นางสาวปรียา   จันทร์ภู่
ราคา  2,300.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการฯการท้าพวงหรีด) 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

จัดจ้างโครงการซ่อมแซมยกระดับพืน้ทางถนน คสล. 
 สายช้างเผือก  หมูท่ี ่2 บ้านน้้าเยน็

54,000.00 ตกลงราคา
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 54,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 54,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ อบต.ล้าใหม่
เลขทะเบียน  80-5946 ยะลา

4,340.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  4,340.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  4,340.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ 
ทะเบียน กค 8357 ยะลา

3,300.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  3,300.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  3,300.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

จ้างเหมาลงโปรแกรมวนิโดว์ 6,390.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  6,390.-  บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  6,390.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

จัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ยากไร้ 124,000.00 วธิพีิเศษ
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 124,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 124,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  สาย
ผู้ใหญ่บ้านศิริ  หมูท่ี ่1  บ้านปีซัด

323,600.00 วธิพีิเศษ
หจก.มารูวาวสัดุภัณฑ์
ราคา  323,600.-  บาท

หจก.มารูวาวสัดุภัณฑ์
ราคา  323,600.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุโครงการฯ 1,500.00 ตกลงราคา
รมยน์รินทร์ 
ราคา  1,500.-  บาท

รมยน์รินทร์ 
ราคา  1,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 5,066.45 ตกลงราคา
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  5,066.45.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  5,066.45.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

3 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ท่อบอ่) 72,000.00 ตกลงราคา
ร้านยากวีัสดุกอ่สร้าง
ราคา  72,000.-  บาท

ร้านยากวีัสดุกอ่สร้าง
ราคา  72,000.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4
จัดซ้ือวัสดุ (โครงการชาวล้าใหมร่่วมใจปัน่
จักรยานฯ)

2,000.00 ตกลงราคา
บริษทั ยะลาปลาทอง จ้ากดั
ราคา  2,000.-  บาท

บริษทั ยะลาปลาทอง จ้ากดั
ราคา  2,000.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 4,000.00 ตกลงราคา
รมยน์รินทร์ 
ราคา  4,000.-  บาท

รมยน์รินทร์ 
ราคา  4,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

6 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา 40,100.00 ตกลงราคา
ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา 40,100.-  บาท

ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา 40,100.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

7 จัดซ้ือถ้วยรางวัล 15,800.00 ตกลงราคา
ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  15,800.-  บาท

ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  15,800.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

8 จัดซ้ือเส้ือกฬีา 78,200.00 ตกลงราคา
ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  78,200.-  บาท

ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  78,200.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

9
จัดซ้ือเคร่ืองมืออปุกรณ์ (โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.)

7,350.00 ตกลงราคา
เอส เค เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา  7,350.-  บาท

เอส เค เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา  7,350.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

10 จัดซ้ือเอกสารพร้อมเคร่ืองเขียน 385.00 ตกลงราคา
ร้านขวญันาง 
ราคา  385.-  บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา  385.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11
จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม (โครงการกฬีาสานสัมพันธ์ต้าบล
ล้าใหม่ ต้านภยัยาเสพติดฯ)

4,000.00 ตกลงราคา
นางสาวนูรีมา   ฮะมะ
ราคา 4,000.-  บาท

นางสาวนูรีมา   ฮะมะ
ราคา 4,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

12 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการฯ "กิจกรรมสกรีนเส้ือ") 3,000.00 ตกลงราคา
รมยน์รินทร์ 
ราคา  3,000.-  บาท

รมยน์รินทร์ 
ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

13 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฯ 2,000.00 ตกลงราคา
รมยน์รินทร์ 
ราคา  2,000.-  บาท

รมยน์รินทร์ 
ราคา  2,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

14 จัดซ้ือเส้ือสกรีน  (โครงการฯ "กจิกรรมสกรีนเส้ือ") 7,000.00 ตกลงราคา
TKS SPORT  ทีเคเอส สปอร์ต
ราคา  7,000.-  บาท

TKS SPORT  ทีเคเอส สปอร์ต
ราคา  7,000.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

15 จ้างท้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 10,000.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 10,000.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 10,000.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

16 จ้างท้าป้ายไวนิล 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

17 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,500.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,500.-  บาท

นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

18 จ้างลงเว็บไซต์ อบต.ล้าใหม่ 7,500.00 ตกลงราคา
บริษัท ซีเจ เวลิด์ คอมมิวนิเคชัน่ จ้ากัด
ราคา  7,500.-  บาท

บริษัท ซีเจ เวลิด์ คอมมิวนิเคชัน่ จ้ากัด
ราคา  7,500.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
โดยตรง

19 จ้างท้าใบเสร็จค่าน้้าประปา 10,000.00 ตกลงราคา
สลาตัน  เพรส
ราคา  10,000.-  บาท

สลาตัน  เพรส
ราคา  10,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
โดยตรง

20
จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการชาวล้าใหม่ร่วมใจปัน่
จักรยานฯ)

3,800.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา 3,800.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา 3,800.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

21
จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(โครงการชาวล้าใหม่ร่วมใจปัน่จักรยานฯ)

9,000.00 ตกลงราคา
นางสาวซากีรอ   กูโน
ราคา  9,000.-  บาท

นางสาวซากีรอ   กูโน
ราคา  9,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

22
จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ)

9,900.00 ตกลงราคา
นางสาวซากีรอ   กูโน
ราคา  9,900.-  บาท

นางสาวซากีรอ   กูโน
ราคา  9,900.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

23 จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ) 4,200.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา 4,200.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา 4,200.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

24 จ้างท้าป้ายไวนิล 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

25 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,500.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,500.-  บาท

นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา 4,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

26
จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการกีฬาสานสัมพันธต้์าบล
ล้าใหม่ ต้านภัยยาเสพติดฯ)

3,000.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา 3,000.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา 3,000.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

27
จ้างเหมาจัดสถานที ่ (โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
ต้าบลล้าใหม่ ต้านภัยยาเสพติดฯ)

18,000.00 ตกลงราคา
นางสาวนูรีฮัน   ดอเล๊าะ
ราคา  18,000.-  บาท

นางสาวนูรีฮัน   ดอเล๊าะ
ราคา  18,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

28
จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.)

6,000.00 ตกลงราคา
นางรอเปีย๊ยะ   อาลี
ราคา  6,000.-  บาท

นางรอเปีย๊ยะ   อาลี
ราคา  6,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

29
จ้างท้าป้ายไวนิล 
(โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.)

1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

30
จ้างเหมาจัดสถานที ่ (โครงการฝึกอบรมทบทวน อป
พร.)

2,500.00 ตกลงราคา
นายอุสมาน   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ราคา  2,500.-  บาท

นายอุสมาน   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ราคา  2,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

31 จ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการฯ "กิจกรรมสกรีนเส้ือ") 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

32
จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 (โครงการฯ "กิจกรรมสกรีนเส้ือ")

5,750.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา  5,750.-  บาท

นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา  5,750.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

33
จ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร 
"การท้าสลัดโรล สลัดม้วนและขนมจีบ)

1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

34
จ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร 
"การท้าเค้กวุน้และเค้กฝอยทอง)

1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

35
จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม (โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร "การท้าสลัดโรล สลัดม้วน
และขนมจีบ)

4,025.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา  4,025.-  บาท

นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา  4,025.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

36
จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม (โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร "การท้าเค้กวุน้และเค้ก
ฝอยทอง)

4,025.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา  4,025.-  บาท

นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา  4,025.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

37 จ้างซ่อมเบาะรถกระบะ อบต.ล้าใหม่ 61,140.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  61,140.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  61,140.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

38 จ้างเหมากรุยป่าและก้าจัดวชัพืช  หมูท่ี ่ 1 8,370.00 ตกลงราคา
นายอัมรัน   ยาลอ
ราคา  8,370.-  บาท

นายอัมรัน   ยาลอ
ราคา  8,370.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

39 จ้างเหมากรุยป่าและก้าจัดวชัพืช  หมูท่ี ่ 2 10,368.00 ตกลงราคา
นายรอมซี   เซ็งโซะ
ราคา  10,368.-  บาท

นายรอมซี   เซ็งโซะ
ราคา  10,368.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

40 จ้างเหมากรุยป่าและก้าจัดวชัพืช  หมูท่ี ่ 3 12,474.00 ตกลงราคา
นายบือราเฮง   เจ๊ะเต๊ะ
ราคา  12,474.-  บาท

นายบือราเฮง   เจ๊ะเต๊ะ
ราคา  12,474.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

41 จ้างเหมากรุยป่าและก้าจัดวชัพืช  หมูท่ี ่ 4 6,444.00 ตกลงราคา
นายสะอุดี   มะซง
ราคา  6,444.-  บาท

นายสะอุดี   มะซง
ราคา  6,444.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

42 จ้างเหมากรุยป่าและก้าจัดวชัพืช  หมูท่ี ่ 5 5,760.00 ตกลงราคา
นายอูรียา   เจะเต๊ะ
ราคา  5,760.-  บาท

นายอูรียา   เจะเต๊ะ
ราคา  5,760.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

43 จ้างเหมากรุยป่าและก้าจัดวชัพืช  หมูท่ี ่ 6 4,500.00 ตกลงราคา
นายตอซา   มะเซะ
ราคา  4,500.-  บาท

นายตอซา   มะเซะ
ราคา  4,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

44 จ้างเหมากรุยป่าและก้าจัดวชัพืช  หมูท่ี ่ 7 6,210.00 ตกลงราคา
นายเร่ิม   จันดี
ราคา  6,210.-   บาท

นายเร่ิม   จันดี
ราคา  6,210.-   บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

45
จัดจ้างโครงการบูรณะผิวทางลาดยาง ซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

697,000.00 วธิพีิเศษ
หจก. มารูวาวสัดุภัณฑ์
ราคา  697,000.-  บาท

หจก. มารูวาวสัดุภัณฑ์
ราคา  697,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

46
โครงการซ่อมแซมพืน้ทางและไหล่ทางถนน คสล.  
สาย ยล.ถ. 57-006

160,000.00 วธิพีิเศษ
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  160,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  160,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

47
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลอง
บ้านลูกา - บ้านบาโงฮารอ  หมูท่ี ่ 5  บ้านลูกา

780,000.00 วธิพีิเศษ
หจก.กมาลก่อสร้าง
ราคา  780,000.-  บาท

หจก.กมาลก่อสร้าง
ราคา  780,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

48
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมูบ่้าน
  หมูท่ี ่ 3  บ้านป่าพ้อ

735,000.00 วธิพีิเศษ
หจก.มารูวาวสัดุภัณฑ์
ราคา  735,000.-  บาท

หจก.มารูวาวสัดุภัณฑ์
ราคา  735,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

49
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองปอ
เยาะ  หมูท่ี ่4  บ้านปอเยาะ

447,000.00 วธิพีิเศษ
นายมะดาโอะ   สาอิ
ราคา  447,000.-  บาท

นายมะดาโอะ   สาอิ
ราคา  447,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

50
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอดุลนา 
 หมูท่ี ่ 4  บ้านปอเยาะ

139,600.00 วธิพีิเศษ
นายมะดาโอะ   สาอิ
ราคา  139,600.-  บาท

นายมะดาโอะ   สาอิ
ราคา  139,600.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

51
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายล้าลูกา - กู
โบร์  หมูท่ี ่ 6  บ้านบาโงฮารอ

842,000.00 วธิพีิเศษ
หจก. .มารูวาวสัดุภัณฑ์
ราคา  842,000.-  บาท

หจก. มารูวาวสัดุภัณฑ์
ราคา  842,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

52
จ้างท้าโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง  สายสนามกีฬาทุง่
คา - ทุง่นา  หมูท่ี ่ 2  บ้านทุง่คา

355,000.00 วธิพีิเศษ
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  355,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  355,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

53
จ้างท้าโครงการก่อสร้างคูระบายน้้า คสล. 
(ทิศเหนือ)  ต่อจากท่อลอดเหล่ียม  หมูท่ี ่ 7  บ้านสี
คง

380,000.00 วธิพีิเศษ
หจก. ศรีทัยมงคลกิจโยธา
ราคา  380,000.-  บาท

หจก. ศรีทัยมงคลกิจโยธา
ราคา  380,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

54
จ้างติดต้ังไฟฟ้าสปอร์ตไลท์สนามกีฬา  หมูท่ี ่ 3  
บ้านป่าพ้อ  ต้าบลล้าใหม่

121,000.00 วธิพีิเศษ
จาแบปะซัพพลาย 
(โดยนายอับดุลฮากิม  เจะเต๊ะ)
ราคา  121,000.-  บาท

จาแบปะซัพพลาย 
(โดยนายอับดุลฮากิม  เจะเต๊ะ)
ราคา  121,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร
 "การท้าเค้กวุน้และเค้กฝอยทอง)

4,500.00 ตกลงราคา
รมยน์รินทร์ 
ราคา  4,500.-  บาท

รมยน์รินทร์ 
ราคา  4,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

2
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร
 "การท้าสลัดโรล สลัดม้วนและขนมจีบ)

4,900.00 ตกลงราคา
รมยน์รินทร์ 
ราคา  4,900.-  บาท

รมยน์รินทร์ 
ราคา  4,900.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์อืน่ๆ (เคร่ืองมือช่าง) 6,634.00 ตกลงราคา
บริษทั ยะลาน้ารุ่ง จ้ากดั (ส้านกังาน
ใหญ่)  ราคา  6,634.-  บาท

บริษทั ยะลาน้ารุ่ง จ้ากดั (ส้านกังาน
ใหญ่)  ราคา  6,634.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4 จัดซ้ือดอกดาวเรือง 5,400.00 ตกลงราคา
ร้านมสุลิมการเกษตร (บา้นเนยีง)
ราคา  5,400.-  บาท

ร้านมสุลิมการเกษตร (บา้นเนยีง)
ราคา  5,400.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 19,585.00 ตกลงราคา
ร้านบ้านลูกาวสัดุ
ราคา  19,585.-  บาท

ร้านบ้านลูกาวสัดุ
ราคา  19,585.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์อืน่ๆ (ตู้เหล็ก 3 บาน) 6,200.00 ตกลงราคา
ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์ ยะลา
ราคา  6,200.-  บาท

ร้านราชาเฟอร์นเิจอร์ ยะลา
ราคา  6,200.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

7
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (โครงการอบรมเยาวชนเพือ่สร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด)

1,680.00 ตกลงราคา
รมยน์รินทร์ 
ราคา  1,680.-  บาท

รมยน์รินทร์ 
ราคา  1,680.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

8 จัดซ้ือวสัดุอืน่ๆ (ถุงมือขยะ) 3,240.00 ตกลงราคา
หจก. ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  3,240.-  บาท

หจก. ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  3,240.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,380.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 1,380.-  บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 1,380.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

10 จัดซ้ือวสัดุ (โครงการการผลิตน้้าหมักฯ) 9,810.00 ตกลงราคา
ร้านมสุลิมการเกษตร (บา้นเนยีง)
ราคา  9,810.-  บาท

ร้านมสุลิมการเกษตร (บา้นเนยีง)
ราคา  9,810.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,069.00 ตกลงราคา
ร้านขวญันาง 
ราคา  5,069.-  บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา  5,069.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

12 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 8,346.00 ตกลงราคา
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  8,346.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  8,346.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

13 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 30,441.00 ตกลงราคา
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  30,441.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 30,441.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

14 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 10,564.00 ตกลงราคา
บริษทั ยะลาน้ารุ่ง จ้ากดั (ส้านกังาน
ใหญ่)  ราคา  10,564.-  บาท

บริษทั ยะลาน้ารุ่ง จ้ากดั (ส้านกังาน
ใหญ่)  ราคา  10,564.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

15
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ 
(เปล่ียนแบตเตอร่ี)

8,000.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  8,000.-  บาท

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

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

16
จ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการอบรมเยาวชนเพือ่สร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด)

1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  1,400.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

17
จ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการเยาวชนวยัใสห่วงใย
สุขภาพ)

1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  1,400.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา 1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

18
จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม (โครงการ
เยาวชนฯ)

3,780.00 ตกลงราคา
นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา  3,780.-  บาท

นางสาวโนรี  มะเซะ 
ราคา  3,780.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

19 จ้างซ่อมโซ่เล่ือย 2,000.00 ตกลงราคา
โปลุ้นการไฟฟ้า
ราคา  2,00.-  บาท

โปลุ้นการไฟฟ้า
ราคา  2,00.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

20 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ 8,000.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  8,000.-  บาท

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

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

21 จ้างท้าป้ายไวนิลโครงการฯ 1,000.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,000.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

22 จ้างท้าป้ายไวนิลโครงการฯ 3,000.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,000.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

23 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,500.00 ตกลงราคา
นางสาวซากรีอ   กโูน
ราคา  4,500.-  บาท

นางสาวซากรีอ   กโูน
ราคา  4,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

24 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 7,200.00 ตกลงราคา
นางสาวซากรีอ   กโูน
ราคา  7,200.-  บาท

นางสาวซากรีอ   กโูน
ราคา  7,200.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

25 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 6,300.00 ตกลงราคา
นางสาวซากรีอ   กโูน
ราคา  6,300.-  บาท

นางสาวซากรีอ   กโูน
ราคา  6,300.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

26 จ้างถ่ายเอกสาร 870.00 ตกลงราคา
ร้านขวญันาง 
ราคา  870.-  บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา  870.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

27
จ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการพยงุธรรม  ค้้าไทย ถวาย
องค์ราชินี)

1,200.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,200.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,200.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

28 จ้างซ่อมรถจักรยายนต์ อบต.ล้าใหม่ 1,270.00 ตกลงราคา
นายคอซาลี   ดอเลาะ
ราคา  1,270.-  บาท

นายคอซาลี   ดอเลาะ
ราคา  1,270.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

29
จัดจ้างโครงการคูระบายน้้าและก้าจัดวชัพืช ระบาย
น้้าท่วมขังคลอง สายบ้านควนดินแดง - พรุน้้าเยน็ 
หมูท่ี ่1 บ้านน้้าเยน็ ต้าบลล้าใหม่

134,000.00 วธิพีิเศษ
หจก.มารูวาวสัดุภัณฑ์
ราคา  134,000.-  บาท

หจก.มารูวาวสัดุภัณฑ์
ราคา  134,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด


