
แบบ สขร. 1

งบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนทีภ่าษี  จ านวน 
 1  รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี1/2565   
ลงวันที ่ 1  ต.ค. 64

2 จ้างเหมาคนงานเกบ็ขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายดับ  เพชรมาก  
7,000.00

นายดับ  เพชรมาก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี2/2565   
ลงวันที ่ 1  ต.ค. 64

3 จ้างเหมาคนงานเกบ็ขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายภริเดา  กลุหมวก  
7,000.00

นายภริเดา  กลุหมวก  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี3/2565   
ลงวันที ่ 1  ต.ค. 64

4 จ้างเหมาคนงานเกบ็ขยะ  จ านวน  1  
รายการ

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมะรอเด่น  ปเูต๊ะ  
7,000.00

นายมะรอเด่น  ปเูต๊ะ  
7,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี4/2565   
ลงวันที ่ 1  ต.ค. 64

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยดุราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม    
5,500.00

นายซุบฮัน  สาแม    
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี5/2565   
ลงวันที ่ 1  ต.ค. 64

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยดุราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

นายอาสมาน อีแต  
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี6/2565   
ลงวันที ่ 1  ต.ค. 64

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยดุราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสะกวุัน หะรง   5,500 นายสะกวุัน หะรง   5,500 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี7/2565   
ลงวันที ่ 1  ต.ค. 64

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยดุราชการ จ านวน 1 รายการ

5,500.00          เฉพาะเจาะจง นายหสุเสน  เซ็งโชะ 
5,500.00

นายหสุเสน  เซ็งโชะ 
5,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

บนัทกึตกลงจ้างเลขท ี8/2565   
ลงวันที ่ 1  ต.ค. 64

9 จ้างท าปา้ยไวนลิ  จ านวน  1  รายการ 104,450.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพีท ี ปร้ินต้ิง 
104,450.00

ร้านพีท ี ปร้ินต้ิง 
104,450.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 1/2565        ลง
วันที ่ 1  ต.ค. 64

10 จ้างท าปา้ยไวนลิ  จ านวน  1  รายการ 3,150.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนีา่ 
3,150.00

ร้านนานา  ซาบนีา่ 
3,150.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 2/2565        ลง
วันที ่ 12  ต.ค. 64

11 จ้างท าตรายาง  จ านวน  5  อัน 1,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลปบ์ล๊อก 
1,750.00

ร้านพงษ์ศิลปบ์ล๊อก 
1,750.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 3/2565        ลง
วันที ่ 29  ต.ค. 64

12 จ้างท าแบบประเมินง  จ านวน  1 รายการ 19,000.00        เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
19,000.00

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
19,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 4/2565        ลง
วันที ่ 29  ต.ค. 65

13 จัดซ้ือหนงัสือพิมพ์ประจ าเดือน       ต.ค.
 62-ธ.ค. 63

1,180.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาคาร     1,160.00 ร้านพิทยาคาร     
1,160.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่1/2565        ลง
วันที ่ 1  ต.ค. 64

14 จัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือน ต.ค. 63 13,663.90        เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา จ ากดั    
13,663.90

บ. ก.เสรียะลา จ ากดั    
13,663.90

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

สัญญาซ้ือขายเลขที่1/2565    ลง
วันที ่ 1  ต.ค. 64

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน   ตุลาคม  2564

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง




