
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

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  กันยายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

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

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

11 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน  าส าหรับผลิต
น  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

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  กันยายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

17 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

18 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซิตตี   ปริ น     1,050.00 ร้านซิตตี   ปริ น     1,050.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  80/2564      
ลงวนัที่ 15 ก.ย. 64

19 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

20 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

21 จ้างท าสติกเกอร์ 600.00             เฉพาะเจาะจง บจก. เกรทเตอร์มัลติมีเดีย    
600.00

บจก. เกรทเตอร์มัลติมีเดีย    
600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  85/2564      
ลงวนัที่ 20 ก.ย. 64

22 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

23 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

24 จัดซื อวสัดุอุปกรณ์ 1,400.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,400.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,400.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  119/2564     
ลงวนัที่ 8 ก.ย. 64

25 จัดซื อวสัดุส านักงาน  จ านวน  17 
รายการ

10,284.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  10,284.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  10,284.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  120/2564     
ลงวนัที่  10  ก.ย. 64

26 จัดซื อวสัดุอุปกรณ์ 1,275.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,275.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,275.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  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

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

26 จัดซื อวสัดุส านักงาน  จ านวน  17 
รายการ

10,325.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  10,325.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  10,325.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  122/2564     
ลงวนัที่  10  ก.ย. 64

27 จัดซื อวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 15 ชุด 1,275.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,275.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,275.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  123/2564     
ลงวนัที่  10  ก.ย. 64

28 จัดซื อวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 8 รายการ 1,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,500.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  124/2564     
ลงวนัที่  15  ก.ย. 64

29 จัดซื อวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 1,900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,900.00

ร้านนานา  ซาบนี่า   
1,900.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  125/2564     
ลงวนัที่  15  ก.ย. 64

30 จัดซื อวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา   2,000.00 ร้านสารพนัยา   2,000.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  126/2564     
ลงวนัที่  15  ก.ย. 64

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

บจก. เกรทเตอร์มัลติมีเดีย    
600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  127/2564     
ลงวนัที่  15  ก.ย. 64

32 จัดซื อไมโครโฟน จ านวน 2 รายการ 7,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอเซียอิเล็กทริก      
7,500.00

ร้านเอเซียอิเล็กทริก      
7,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  128/2564     
ลงวนัที่  10  ก.ย. 64

33 จัดซื อวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  จ านวน  12  
รายการ

59,575.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้         
 59,575.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้         
 59,575.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  129/2564     
ลงวนัที่  20  ก.ย. 64

34 จัดซื อวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ 10,125.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสารพนัยา   1,0125.00 ร้านสารพนัยา   1,0125.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  130/2564     
ลงวนัที่  20  ก.ย. 64

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

ใบส่ังซื อเลขที่  131/2564     
ลงวนัที่  20  ก.ย. 64

36 จัดซื อน  าด่ืม จ านวน 1 รายการ 4,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอัสฟาร์การค้า    
4,000.00

ร้านอัสฟาร์การค้า    
4,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  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

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

37 จัดซื อครุภณัฑ์การเกษตร (เคร่ือสูบน  า)
จ านวน  1 ชุด

32,820.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
32,820.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้        
32,820.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  133/2564     
ลงวนัที่  28  ก.ย. 64

38 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน  า คสล.  
สายกลางหมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้นลูก  
จ านวน โครงการ

480,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง           
 480,800.00

หจก.ล าใหม่ก่อสร้าง           
 480,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 9/2564     ลง
วนัที่ 9 ก.ย. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  กันยายน  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง


