
แบบ สขร. 1

งบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

1 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษี  จ านวน  1  รายการ 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

นายสาลาฮูดิง   โกะอาลี  
7,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 1/2565       
      ลงวันที่  1  ต.ค. 64

2 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  รายการ 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายดับ  เพชรมาก  7,000.00 นายดับ  เพชรมาก  7,000.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 2/2565       
      ลงวันที่  1  ต.ค. 64

3 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  รายการ 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายภิรเดา  กุลหมวก  7,000.00 นายภิรเดา  กุลหมวก  7,000.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 3/2565       
     ลงวันที่  1  ต.ค. 64

4 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ  จ านวน  1  รายการ 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายมะรอเด่น  ปูเต๊ะ  7,000.00 นายมะรอเด่น  ปูเต๊ะ  7,000.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 4/2565       
    ลงวันที่  1  ต.ค. 64

5 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จ านวน 
1 รายการ

5,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายซุบฮัน  สาแม    5,500.00 นายซุบฮัน  สาแม    5,500.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 5/2565       
    ลงวันที่  1  ต.ค. 64

6 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จ านวน 
1 รายการ

5,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายอาสมาน อีแต  5,500.00 นายอาสมาน อีแต  5,500.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 6/2565       
     ลงวันที่  1  ต.ค. 64

7 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จ านวน 
1 รายการ

5,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายสะกุวัน หะรง   5,500 นายสะกุวัน หะรง   5,500 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 7/2565       
    ลงวันที่  1  ต.ค. 64

8 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จ านวน 
1 รายการ

5,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายหุสเสน  เซ็งโชะ 5,500.00 นายหุสเสน  เซ็งโชะ 5,500.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 8/2565       
    ลงวันที่  1  ต.ค. 64

9 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานประปา   จ านวน  1  
รายการ

6,570.00                 เฉพาะเจาะจง นายฮาซัน  ดือราแม 6,570.00 นายฮาซัน  ดือราแม 6,570.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 10/2565     
      ลงวันที่  2 ก.พ. 65

10 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถยนต์   จ านวน  1  รายการ 6,570.00                 เฉพาะเจาะจง นายสัพรี  สะนิ          6,570.00 นายสัพรี  สะนิ          6,570.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 11/2565     
         ลงวันที่  2 ก.พ. 65

11 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติด้านธุรการ  จ านวน  1  
รายการ

5,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัซนะฮ์  สะแต   
5,000.00

นางสาวมัซนะฮ์  สะแต   
5,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

บันทึกตกลงจ้างเลขที 12/2565     
         ลงวันที่  2 ก.พ. 65

12 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2  จ านวน  1  รายการ 37,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ 
6,490.00

ร้านไนล์วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ 
6,490.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  21/2565         ลง
วันที่  11 ม.ค. 65

13 จ้างท าตรายาง  จ านวน  1  รายการ 3,350.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ?ศิลป์บล๊อก    3,350.00 ร้านพงษ?ศิลป์บล๊อก    3,350.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  22/2565         ลง
วันที่  11 ม.ค. 65

14 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,050.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า  1,050.00 ร้านนานา  ซาบีน่า  1,050.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  23/2565         ลง
วันที่  13 ม.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน   มกราคม  2565

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

งบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

15 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,050.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า  1,050.00 ร้านนานา  ซาบีน่า  1,050.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  24/2565        ลง
วันที่  13 ม.ค. 65

16 จ้างเหมาเปล่ียนทรายกรองระบบผลิตน  าประปา 43,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า    
43,800.00

หจก.หัสไชยการไฟฟ้า    
43,800.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  25/2565        ลง
วันที่  13 ม.ค. 65

17 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  จ านวน  5  รายการ 19,630.00               เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า  
11,425.00

หจก.หัสไชยการไฟฟ้า  
11,425.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  26/2565          
ลงวันที่  19 ม.ค. 65

18 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,050.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า      1,050.00 ร้านนานา  ซาบีน่า      1,050.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  27/2565          
ลงวันที่  20 ม.ค. 65

19 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,050.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า      1,050.00 ร้านนานา  ซาบีน่า      1,050.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  28/2565          
ลงวันที่  20 ม.ค. 65

20 จ้างเหมากรุยป่าแนวไหล่ทาง 36,700.00               เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ 
36,700.00

ร้านไนล์วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ 
36,700.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  29/2565          
ลงวันที่  28 ม.ค. 65

21 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  1  รายการ 1,050.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า      1,050.00 ร้านนานา  ซาบีน่า      1,050.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  30/2565          
ลงวันที่  28 ม.ค. 65

22 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบผลิตน  าประปา 16,088.00               เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า  
16,088.00

หจก.หัสไชยการไฟฟ้า  
16,088.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  32/2565          
ลงวันที่  28 ม.ค. 65

23 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,300.00                 เฉพาะเจาะจง บจก. ทักษิณอินโฟเทค   
3,300.00

บจก. ทักษิณอินโฟเทค   
3,300.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  33/2565         ลง
วันที่  28 ม.ค. 65

24 จัดซื อหนังสือพิมพ์ จ านวน 1 รายการ 1,240.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาคาร            1,240.00 ร้านพิทยาคาร            1,240.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  22/2565           
ลงวันที่  1 ม.ค. 65

25 จัดวื อวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  5  รายการ 2,430.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลายู่ง่วนล้ง จ ากัด   
2,430.00

บริษัท ยะลายู่ง่วนล้ง จ ากัด   
2,430.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  23/2565           
ลงวันที่  11 ม.ค. 65

26 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์  จ านวน  4  รายการ 3,100.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า      3,100.00 ร้านนานา  ซาบีน่า      3,100.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  24/2565           
ลงวันที่  13 ม.ค. 65

27 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์  จ านวน  4  รายการ 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า      3,000.00 ร้านนานา  ซาบีน่า      3,000.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  25/2565           
ลงวันที่  13 ม.ค. 65

28 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ 10,266.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ทักษิณอินโฟเทค   
10,266.00

บจก. ทักษิณอินโฟเทค   
10,266.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  26/2565           
ลงวันที่  18 ม.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน   มกราคม  2565

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

งบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

29 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง  จ านวน  4  รายการ 9,150.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาไทยวัฒน์    9,150.00 หจก. ยะลาไทยวัฒน์    9,150.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  27/2565           
ลงวันที่  19 ม.ค. 65

30 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์  จ านวน  18  รายการ 3,850.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า      3,850.00 ร้านนานา  ซาบีน่า      3,850.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  28/2565           
ลงวันที่  20 ม.ค. 65

31 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์  จ านวน  21  รายการ 3,850.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า      3,850.00 ร้านนานา  ซาบีน่า      3,850.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  29/2565           
ลงวันที่  20 ม.ค. 65

32 จัดซื อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  จ านวน  2  หลอด 7,700.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนโชติเซอร์วิส                
  7,700.00

ร้านพัฒนโชติเซอร์วิส                
  7,700.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  30/2565           
ลงวันที่  25 ม.ค. 65

33 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง  จ านวน  2  รายการ 785.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านไนล์วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ      
  785.00

ร้านไนล์วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ      
  785.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  32/2565           
ลงวันที่ 258 ม.ค. 65

34 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์  จ านวน  20  ชุด 1,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า      1,400.00 ร้านนานา  ซาบีน่า      1,400.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  33/2565           
ลงวันที่  28 ม.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน   มกราคม  2565

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง












