
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   ลง
วนัที่  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   ลง
วนัที่  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   ลง
วนัที่  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   ลง
วนัที่  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 ี18/2564   
ลงวนัที่  1  ก.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 ี17/2564   
ลงวนัที่  1  ก.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 ี20/2564   
ลงวนัที่  1  ก.ค. 64

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสะกุวนั  หะรง  5,500 นายสะกุวนั  หะรง  5,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี19/2564   
ลงวนัที่  1  ก.ค. 64

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

ใบส่ังจ้างเลขที่  59/2564      ลง
วนัที่  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      ลง
วนัที่  2 ก.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   กรกฎาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

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      ลง
วนัที่  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      ลง
วนัที่  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      ลง
วนัที่  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      ลง
วนัที่  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      ลง
วนัที่  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      ลง
วนัที่  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      ลง
วนัที่ 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      ลง
วนัที่ 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      ลง
วนัที่ 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      ลง
วนัที่ 2 ก.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   กรกฎาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

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      ลง
วนัที่ 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      ลง
วนัที่ 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      ลง
วนัที่ 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      ลง
วนัที่  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      ลง
วนัที่ 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      ลง
วนัที่ 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      ลง
วนัที่  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      ลง
วนัที่ 13 ก.ค. 64

29 จัดซ้ือน้ าประจ าเดือน ก.ค. 64 17,630.44        เฉพาะเจาะจง บจก.เสรียะลา  17,630.44 บจก.เสรียะลา  17,630.44 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาซ้ือขายเลขที่ 1/2564    ลง
วนัที่  1 ต.ค. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน   กรกฎาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง




