
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 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  จ านวน 1  
เล่ม

1,650.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศิริวรรณ 1,650.00 ร้านศิริวรรณ 1,650.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 8/2565        ลง
วันที ่ 9 พ.ย. 64

10 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน
  1  เคร่ือง

690.00             เฉพาะเจาะจง บจก. ทกัษิณอินโฟเทค 
690.00

บจก. ทกัษิณอินโฟเทค 
690.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 10/2565        
ลงวันที ่ 12 พ.ย. 64

11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ กค 8357 
ยะลา  จ านวน 5 รายการ

6,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสกายแอร์   6,400.00 ร้านสกายแอร์   6,400.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 11/2565        
ลงวันที ่23 พ.ย. 64

12 จ้างถางปา่และก าจัดวัชพืช  จ านวน  1  
รายการ

39,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน  เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
39,000.00

นายอุสมาน  เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
39,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 12/2565        
ลงวันที ่ 30 พ.ย. 64

13 จ้างถางปา่และก าจัดวัชพืช  จ านวน    1 
 รายการ

40,900.00        เฉพาะเจาะจง นายเจ๊ะบาราเฮง  เซ็งโซ๊ะ   
 40,900.00

นายเจ๊ะบาราเฮง  เซ็งโซ๊ะ   
 40,900.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 13/2565        
ลงวันที ่ 30 พ.ย. 65

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

15 จัดซ้ือแบบพิมพ์ (บตัรเลือกต้ัง)  จ านวน 
 6  รายการ

12,548.00        เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
 95,551.00

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
 95,551.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 5/2565        ลง
วันที ่ 3 พ.ย. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2564

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

งบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

16 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 7,350.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนีา่  
7,350.00

ร้านนานา  ซาบนีา่  
7,350.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 7/2565        ลง
วันที ่ 3 พ.ย. 65

17 จัดซ้ืออาหารเสริมนม 128,191.60      เฉพาะเจาะจง บจก. ตอยยบีนั  ฟูด้  
128,191.60

บจก. ตอยยบีนั  ฟูด้  
128,191.60

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 8/2565        ลง
วันที ่ 12 พ.ย. 65

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  9  
รายการ

22,195.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ทกัษิณอินโฟเทค  
22,195

บจก.ทกัษิณอินโฟเทค  
22,195

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 10/2565        ลง
วันที ่ 19 พ.ย. 65

19 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า  จ านวน  2  รายการ 27,360.00        เฉพาะเจาะจง หจก. หสัไชยการไฟฟ้า  
27,360.00

หจก. หสัไชยการไฟฟ้า  
27,360.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 11/2565        ลง
วันที ่ 19 พ.ย. 65

20 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกต้ัง  
จ านวน  1  รายการ

10,231.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนีา่  
10,231.00

ร้านนานา  ซาบนีา่  
10,231.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 12/2565        ลง
วันที ่ 23 พ.ย. 65

21 จัดซ้ือกระสอบทราย  จ านวน  1  รายการ 10,270.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคมีเซฟต้ีแอนด์
เซอร์วิส   10,270.00

ร้านรุ่งเรืองเคมีเซฟต้ีแอนด์
เซอร์วิส   10,270.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม

เง่ือนไขทีก่ าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 13/2565        ลง
วันที ่ 30 พ.ย. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2564

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง


