
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 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 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 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 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 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 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 จ้างเวรยามนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 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 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน  า จ านวน 3 รายการ 2,860.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
2,860.00

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
2,860.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  14/2565                  
 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 64

10 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ จ านวน 5 รายการ 2,670.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
2,67.01

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
2,67.01

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  15/2565                  
 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 65

11 จ้างท าปฏิทินแบบแขวน  จ านวน 1,300 ฉบับ 45,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี เพรส   45,500.00 ร้านเอส.พี เพรส   45,500.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  16/2565                  
 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 65

12 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จ านวน    5 
รายการ

6,490.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
6,490.00

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
6,490.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  17/2565                  
 ลงวันที่  21 ธ.ค. 64

13 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จ านวน    5 
รายการ

3,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
3,400.00

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
3,400.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  18/2565                  
 ลงวันที่  23 ธ.ค. 64

14 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน 2  ผืน 4,592.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา  ซาบีน่า  4,592.00 ร้านนานา  ซาบีน่า  4,592.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  19/2565                  
 ลงวันที่ 27 พ.ย. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน   ธันวาคม  2564

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

งบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลือก

(บาท) (โดยสังเขป)

15 จ้างเหมาดาด คสล. คูระบายน  า ม.5 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน  เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
2,500.00

นายอุสมาน  เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
2,500.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่  20/2565        ลงวันที่ 
 28 ธ.ค. 64

16 จัดซื อน  ามันประจ าเดือน ต.ค. 63 13,663.90               เฉพาะเจาะจง บ. ก.เสรียะลา จ ากัด    
13,663.90

บ. ก.เสรียะลา จ ากัด    
13,663.90

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

สัญญาซื อขายเลขที1่/2565                 
 ลงวันที่  1  ต.ค. 64

17 จัดซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 14 รายการ 11,425.00               เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า  
11,425.00

หจก.หัสไชยการไฟฟ้า  
11,425.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  14/2565                   
 ลงวันที่  14 ธ.ค. 64

18 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 20 รายการ 25,388.00               เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า  
25,388.00

หจก.หัสไชยการไฟฟ้า  
25,388.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  15/2565                   
 ลงวันที่  14ธ.ค. 65

19 จัดซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 12 รายการ 11,059.00               เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า  
11,059.00

หจก.หัสไชยการไฟฟ้า  
11,059.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  16/2565                   
 ลงวันที่  14 พ.ย. 65

20 จัดซื อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน  3  รายการ 5,700.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณา               
5,700.00

ร้านกฤษณา               
5,700.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  17/2565                   
 ลงวันที่  21 ธ.ค. 64

21 จัดซื อตลับหมึกเคร่ืองแฟ็กซ์  จ านวน  1  ตลับ 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์  4,500.00 หจก.ยะลาบริบูรณ์  4,500.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  18/2565                   
 ลงวันที่  23 พ.ย. 65

22 จัดซื อน  าด่ืม  จ านวน  121  แพ็ค 4,235.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแบลัง น  าแข็ง  4,235.00 ร้านแบลัง น  าแข็ง  4,235.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  19/2565                   
 ลงวันที่  27 พ.ย. 65

23 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.K. วัสดุ   1,200.00 ร้าน B.L.K. วัสดุ   1,200.00 ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  20/2565                   
 ลงวันที่  27 พ.ย. 64

24 จัดซื อวัสดุส านักงาน   จ านวน  16 รายการ 11,257.00               เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999) 
  1,200.00

ร้านยะลาเคร่ืองเขียน (1999)  
 1,200.00

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข   
ที่ก าหนด

ใบส่ังซื อเลขที่  21/2565                   
  ลงวันที่  28 พ.ย. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน   ธันวาคม  2564

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง






