
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 ี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

1 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

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  สิงหาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

9 จ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ หมายเลข
ทะเบยีน 80-6517 ยะลา  จ านวน  1 
 คัน

48,450.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง   
48,450.00

หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง   
48,450.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  66/2564      ลง
วนัที่ 17 ส.ค. 64

10 จ้างซ่อมเคร่ืองสูบน  าส าหรับผลิต
น  าประปา  จ านวน 1 รายการ

3,380.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้     
3,380.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้     
3,380.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  67/2564      ลง
วนัที่ 20 ส.ค. 64

11 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายชลประทาน
 หมู่ที่ 1 จ านวน  1  โครงการ

12,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
 12,200.00

ร้านไนล์วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ 
 12,200.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  68/2564      ลง
วนัที่ 23 ส.ค. 64

12 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1  ผืน 700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบนี่า   700.00 ร้านนานา  ซาบนี่า   700.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  69/2564      ลง
วนัที่ 27 ส.ค. 64

13 จ้างท าเวบ็ไซต์พร้อมเช่าพื นที่เวบ็ไซต์  
จ านวน 1 รายการ

10,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจเวร์ิล คอมมิวนิเคชั่น  
 10,000.00

บจก.ซีเจเวร์ิล คอมมิวนิเคชั่น  
 10,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  71/2564      ลง
วนัที่  27 ส.ค. 64

14 จัดซื อวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง)  
จ านวน  4  รายการ

4,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน  าเย็นเทรดดิ ง 4,750.00 ร้านน  าเย็นเทรดดิ ง 4,750.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  107/2564    ลง
วนัที่ 5 ส.ค. 64

15 จัดซื อวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 3 รายการ 673.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.K. วสัดุ  673.00 ร้าน B.L.K. วสัดุ  673.00 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  108/2564    ลง
วนัที่  6 ส.ค. 64

16 จัดซื อวสัดุส านักงาน (กองสาธารฯ)  
จ านวน 8  รายการ

4,600.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  4,600.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
  4,600.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  109/2564      
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

17 จัดซื อวสัดุเคร่ืองแต่งกาย   จ านวน  1  
รายการ

5,040.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
5,040.00

หจก.ยะลาไทยวฒัน์ 
5,040.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  110/2564      
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

18 จัดซื อวสัดุคอมพวิเตอร์  จ านวน 5 
รายการ

9,930.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน  าเย็นเทรดดิ ง  
9,930.00

ร้านน  าเย็นเทรดดิ ง  
9,930.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  111/2564      
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  สิงหาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



งบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

19 จัดซื อวสัดุยานพาหนะและยานยนต์  
จ านวน 3 รายการ

55,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง    
55,800.00

หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง    
55,800.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  112/2564      
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

20 จัดซื อวสัดุส านักงาน (สนป.)  จ านวน  
30  รายการ

15,705.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
   15,705.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
   15,705.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  113/2564      
ลงวนัที่ 17 ส.ค. 64

21 จัดซื อวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  57 รายการ 54,040.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
54,040.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
54,040.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  114/2564      
ลงวนัที่ 20 ส.ค. 64

22 จัดซื อถังขยะ จ านวน 30 ใบ 19,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณา ช็อป  
19,500.00

ร้านกฤษณา ช็อป  
19,500.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  115/2564      
ลงวนัที่ 27 ส.ค. 64

23 จัดซื ออุปกรณ์กีฬา  จ านวน 3 รายการ 19,176.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์หนังสือคลังวทิยา  
19,176.00

หจก.ศูนย์หนังสือคลังวทิยา  
19,176.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  116/2564      
ลงวนัที่ 27 ส.ค. 64

24 จัดซื อวสัดุส านักงาน กองช่าง)  จ านวน  
7  รายการ

11,680.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
 11,680.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)
 11,680.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  117/2564      
ลงวนัที่ 27 ส.ค. 64

25 จัดซื ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 
1/2564 (ก.ย. 64-ต.ค. 64) จ านวน 1
  รายการ

122,461.20      เฉพาะเจาะจง บจก. ตอยยีบนั ฟู้ดส์  
122,461.20

บจก. ตอยยีบนั ฟู้ดส์  
122,461.20

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  118/2564      
ลงวนัที่ 31 ส.ค. 64

26 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงทอ่ส่งจ่าย
น  าประปา  แนวเขตถนนทางหลวง สาย 
409 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 บา้นปา่พอ้  
จ านวน  1  โครงการ

1,270,000.00      คัดเลือก หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
1,270,000.00

หจก.หสัไชยการไฟฟา้    
1,270,000.00

ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาจ้างเลขที่  8/2564      ลง
วนัที่ 31 ส.ค. 64

27 จัดซื อน  าประจ าเดือน ส.ค. 64 18,922.57        เฉพาะเจาะจง บจก.เสรียะลา  18,922.57 บจก.เสรียะลา  18,922.57 ปฏบิติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

สัญญาซื อขายเลขที่ 1/2564    ลง
วนัที่  1 ต.ค. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดอืน  สิงหาคม  2564
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง




