
ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้ำ 19,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
หจก. ยะลำยง่ฮวด
รำคำ  19,500.-  บำท

หจก. ยะลำยง่ฮวด
รำคำ  19,500.-  บำท

เป็นผู้ขำยประกอบอำชีพนี้
โดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 5,969.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
หจก.ยะลำไทยวฒัน์
รำคำ  5,969.-  บำท

หจก.ยะลำไทยวฒัน์
รำคำ  5,969.-  บำท

เป็นผู้ขำยประกอบอำชีพนี้
โดยตรง

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน  ( ชุดรับแขก ) 13,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์
รำคำ  13,900.-  บำท

ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์
รำคำ  13,900.-  บำท

เป็นผู้ขำยประกอบอำชีพนี้
โดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 16,475.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้ำงและอืน่ ๆ 
รำคำ  16,475.-  บำท

ไนท์วสัดุก่อสร้ำงและอืน่ ๆ 
รำคำ  16,475.-  บำท

เป็นผู้ขำย / รับจ้ำงทีป่ระกอบ
อำชีพนีแ้ละรำคำไม่เกินรำคำ
กลำงทีก่้ำหนด

5 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
บริษัท ยะลำหยูง่่วนล้ง จ้ำกัด
รำคำ  7,300.-  บำท

บริษัท ยะลำหยูง่่วนล้ง จ้ำกัด
รำคำ  7,300.-  บำท

เป็นผู้ขำยประกอบอำชีพนี้
โดยตรง

6 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 11,053.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
ร้ำนขวญันำง 
รำคำ  11,053.- บำท

ร้ำนขวญันำง 
รำคำ  11,053.- บำท

เป็นผู้ขำยประกอบอำชีพนี้
โดยตรง

7 จัดซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ ( หน้ำกำกอนำมัย ) 4,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ เพือ่นยำ
รำคำ  4,000.-  บำท

ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ เพือ่นยำ
รำคำ  4,000.-  บำท

เป็นผู้ขำยประกอบอำชีพนี้
โดยตรง

8 จัดซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ ( หน้ำกำกอนำมัย ) 7,150.00 วธิเีฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ เพือ่นยำ
รำคำ  7,150.-  บำท

ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ เพือ่นยำ
รำคำ  7,150.-  บำท

เป็นผู้ขำยประกอบอำชีพนี้
โดยตรง

9
จ้ำงโครงกำรขุดลอกก้ำจัดวชัพืชข้ำงทำง  เพือ่ระบำยน้้ำท่วม
ขังนำข้ำว  สำยริมทุง่นำ - มัสยดิบ้ำนน้้ำเยน็  ม.2  ต.ล้ำใหม่ 
 อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ

32,000.00 ตกลงรำคำ
นำยอดินันท์   สำมะ
รำคำ  32,000.-  บำท

นำยอดินันท์   สำมะ
รำคำ  32,000.-  บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

10
จ้ำงโครงกำรปรับปรุงวำงท่อระบำยน้้ำ คสล.  ถนนลูกรัง 
สำยนำเรำะกำดี - สำยทุง่นำ  ม.2  บ้ำนทุง่คำ  
ต.ล้ำใหม่  อ.เมืองยะลำ  จ.ยะลำ

20,800.00 ตกลงรำคำ
นำยอดินันท์   สำมะ
รำคำ  20,800.-  บำท

นำยอดินันท์   สำมะ
รำคำ  20,800.-  บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

11
จ้ำงโครงกำรกรุยป่ำล้ำจัดวชัพืชแนวเขตไหล่เส้นทำงคมนำคม 
 สำยต้นยอ - ทุง่คำ  ม.3  บ้ำนต้นยอ  
ต.ล้ำใหม่  อ.เมืองยะลำ  จ.ยะลำ

8,000.00 ตกลงรำคำ
นำยหำสัน  ดอคำ
รำคำ  8,000.-  บำท

นำยหำสัน  ดอคำ
รำคำ  8,000.-  บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

12
จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ม.6
ต.ล้ำใหม่  อ.เมืองยะลำ  จ.ยะลำ

33,000.00 ตกลงรำคำ
นำยอดินันท์   สำมะ
รำคำ  33,000.-  บำท

นำยอดินันท์   สำมะ
รำคำ  33,000.-  บำท เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

13
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมพืน้ทำงถนน  คสล.  สำยทุง่นำ  ม.1
ต.ล้ำใหม่  อ.เมืองยะลำ  จ.ยะลำ

38,900.00 ตกลงรำคำ
นำยอดินันท์   สำมะ
รำคำ  38,900.-  บำท

นำยอดินันท์   สำมะ
รำคำ  38,900.-  บำท เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

14 จ้ำงท้ำป้ำยป้ำยอะคริลิค 3,200.00 ตกลงรำคำ
ร้ำนนำนำ  ซำบีน่ำ 
รำคำ  3,200.-  บำท

ร้ำนนำนำ  ซำบีน่ำ 
รำคำ  3,200.-  บำท

เป็นผู้ขำย/รับจ้ำงประกอบ
อำชีพนีโ้ดยตรง

15
จ้ำงขุดลอกคูระบำยน้้ำ  ม.6  ต.ล้ำใหม่  อ.เมืองยะลำ  
จ.ยะลำ

24,500.00 ตกลงรำคำ
นำยอดินันท์   สำมะ
รำคำ  24,500.-  บำท

นำยอดินันท์   สำมะ
รำคำ  24,500.-  บำท เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

16 จ้ำงซ่อมประตู  อบต. 8,150.00 ตกลงรำคำ
นำยบุญเล้ียง   ขจรวรีะธรรม
รำคำ  8,150.-  บำท

นำยบุญเล้ียง   ขจรวรีะธรรม
รำคำ  8,150.-  บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

17 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 3,120.00 ตกลงรำคำ
ร้ำนผังเมือง  2  ก๊อปปี้
รำคำ  3,120.-  บำท

ร้ำนผังเมือง  2  ก๊อปปี้
รำคำ  3,120.-  บำท

เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบอำชีพนี้


