
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 1,830.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านพิทยาคาร  
ราคา  1,830.-  บาท

ร้านพิทยาคาร  
ราคา  1,830.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือน้้าด่ืม 720.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
นายอาแซ   เจะเยะ๊
ราคา  720.-  บาท

นายอาแซ   เจะเยะ๊
ราคา  720.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 49,776.40 วธิเีฉพาะเจาะจง
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  49,776.40.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  49,776.40.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,165.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  4,165.-  บาท

หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  4,165.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 9,600.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 9,600.-  บาท

เป็นผู้ขาย / รับจ้างทีป่ระกอบ
อาชีพนีแ้ละราคาไม่เกินราคากลาง
ทีก่้าหนด

6 จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 287,697.80 วธิเีฉพาะเจาะจง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย  
ราคา  287,697.80.-  บาท

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย  
ราคา  287,697.80.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

7 จ้างซ่อมแซมก้าแพงคันคลองพร้อมดาด  หมูท่ี ่2 (ช้างเผือก) 84,400.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  84,400.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  84,400.-  บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  ตลุำคม พ.ศ.  2561

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง) 3,625.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 3,625.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 3,625.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักงานปลัด อบต.) 5,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 5,800.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา 5,800.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 87,721.81 วธิเีฉพาะเจาะจง
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  87,721.81.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  87,721.81.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักงานปลัด อบต.) 25,220.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  25,220.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  25,220.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 8,120.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  8,120.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  8,120.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

6 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 10,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 10,800.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 10,800.-  บาท

เป็นผู้ขาย / รับจ้างทีป่ระกอบ
อาชีพนีแ้ละราคาไม่เกินราคากลาง
ทีก่้าหนด

7 จัดซ้ัอทรายอะเบทและน้้ายาพ่นหมอกควนั 15,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จ้ากัด
ราคา  15,300.-  บาท

บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จ้ากัด
ราคา  15,300.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

8 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 6,899.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านขวญันาง 
ราคา  6,899.- บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา  6,899.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 3,870.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  3,870.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  3,870.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

10 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 595.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  595.-  บาท

หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  595.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2561

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดอืน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2561

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จ้างปรับปรุงบ่อเกรอะ 11,500.00 ตกลงราคา
นายอุสมาน   สาแม
ราคา  11,500.-  บาท

นายอุสมาน   สาแม
ราคา  11,500.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

12 จ้างท้าป้ายไวนิล ( ภาษี  จ้านวน  8  ผืน ) 8,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  8,400.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  8,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

13 จ้างท้าตรายาง 4,420.00 ตกลงราคา
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ยะลาการพิมพ์ 
(1992)  ราคา  4,420.-  บาท

ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ยะลาการพิมพ์ 
(1992)  ราคา  4,420.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 2,250.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 2,250.-  บาท

เป็นผู้ขาย / รับจ้างทีป่ระกอบ
อาชีพนีแ้ละราคาไม่เกินราคากลาง
ทีก่้าหนด

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,895.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 1,895.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา 1,895.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุอืน่ๆ ( รองเท้าบูท, เส้ือกันฝน) 2,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  2,800.-  บาท

หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  2,800.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านบ้านลูกาวสัดุ
ราคา  1,700.-  บาท

ร้านบ้านลูกาวสัดุ
ราคา  1,700.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,620.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  2,620.-  บาท

หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  2,620.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

6 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการวนัเด็กฯ) 15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  15,000.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  15,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

7 จัดซ้ือวสัดุของรางวลั  (โครงการวนัเด็กฯ) 65,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  65,000.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  65,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

8 จ้างท้าป้ายไวนิล ( โครงการ 1 อปท. 1 ถนนฯ ) 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,400.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

9 จ้างเหมาท้าอาหารกลางวนั (โครงการ 1 อปท. 1 ถนนฯ ) 1,500.00 ตกลงราคา
นางฮับเส๊าะ   มะมิง
ราคา  1,500.-  บาท

นางฮับเส๊าะ   มะมิง
ราคา  1,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

10 จ้างผลิตปฏิทิน 97,500.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  97,500.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  97,500.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  ธันวำคม  พ.ศ.  2561

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  ธันวำคม  พ.ศ.  2561

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด 2,875.00 ตกลงราคา
บ.  อินโฟเน็กซ์  จ้ากัด
ราคา  2,8745.-  บาท

บ.  อินโฟเน็กซ์  จ้ากัด
ราคา  2,8745.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

12 จ้างท้าป้ายไวนิล ( โครงการลดอุบัติเหตุฯ ) 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,400.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

13 จ้างซ่อมรถขยะ Hino 73,544.31 ตกลงราคา
บ.  เอกรุ๊ปทรัค  จ้ากัด
ราคา  73,544.31.-  บาท

บ.  เอกรุ๊ปทรัค  จ้ากัด
ราคา  73,544.31.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

14 จ้างท้าป้ายไวนิล ( โครงการวนัเด็กฯ ) 11,130.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  11,130.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  11,130.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 4,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านพิทยาคาร  
ราคา  4,950.-  บาท

ร้านพิทยาคาร  
ราคา  4,950.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือน้้าด่ืม 2,810.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านแบลังน้้าแข็ง
ราคา  2,810.-  บาท

ร้านแบลังน้้าแข็ง
ราคา  2,810.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 4,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  4,000.-  บาท

ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  4,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,204.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านบ้านลูกาวสัดุ
ราคา  3,204.-  บาท

ร้านบ้านลูกาวสัดุ
ราคา  3,204.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
นายบัญชา   ชูเพชร
ราคา  2,500.-  บาท

นายบัญชา   ชูเพชร
ราคา  2,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

6 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 7,880.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา7,8800.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา7,8800.-  บาท

เป็นผู้ขาย / รับจ้างทีป่ระกอบ
อาชีพนีแ้ละราคาไม่เกินราคากลาง
ทีก่้าหนด

7 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 70,090.35 วธิเีฉพาะเจาะจง
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  70,090.35.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  70,090.35.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน ( เก้าอี ้) 20,000.00 ตกลงราคา
ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ยะลา
ราคา  20,000.-  บาท

ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ยะลา
ราคา  20,000.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( กองช่าง ) 17,380.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  17,380.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  17,380.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง .) 8,810.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  8,810.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  8,810.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( ส้านักงานปลัด อบต. ) 10,170.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  10,170.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  10,170.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

12 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,250.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 10,250.- บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา 10,250.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

13 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านพัฒนโชติ เซอร์วสิ
ราคา  2,800.-  บาท

ร้านพัฒนโชติ เซอร์วสิ
ราคา  2,800.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

14 จัดซ้ือของทีร่ะลึก 5,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านฟีซบัรโอทอป  
ราคา  5,600.-  บาท

ร้านฟีซบัรโอทอป  
ราคา  5,600.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

15
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ( โครงการส่งเสริมอาชีพการท้าผ้า   มัด
ยอ้ม )

4,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านก้าวรุ่ง  
ราคา  4,350.- บาท

ร้านก้าวรุ่ง  
ราคา  4,350.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

16 จ้างท้าป้ายไวนิล 6,000.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  6,000.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  6,000.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

17
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนในชุมชน
สายบ้านป่าพ้อ ม. 3  ต.ล้าใหม่  อ.มืองยะลา  จ.ยะลา

4,600.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  4,600-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  4,600-  บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

18
จ้างโครงการขุดลอกก้าจัดวชัพืชข้างทาง  ถนนสาย 409 ม.1
 บ้านหน้าวดั  ต.ล้าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

7,000.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  7,000.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  7,000.-  บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

19 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการคัดแยกขยะ ) 4,900.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  4,900.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  4,900.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

20 จ้างเหมาเช่าเวทีและเคร่ืองเสียง 30,000.00 ตกลงราคา
นางสาวนูรีฮัน   ดอเลาะ
ราคา  30,000.-  บาท

นางสาวนูรีฮัน   ดอเลาะ
ราคา  30,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

21 จ้างซ่อมเคร่ืองสูบน้้า 2,722.08 ตกลงราคา
ไฮเรศเทคนิคการช่าง
ราคา  2,722.08.-  บาท

ไฮเรศเทคนิคการช่าง
ราคา  2,722.08.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

22 จ้างท้าป้ายไวนิล 1,000.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,000.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,000.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

23 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,850.00 ตกลงราคา
ร้านพัฒนโชติ เซอร์วสิ
ราคา  8,850.-  บาท

ร้านพัฒนโชติ เซอร์วสิ
ราคา  8,850.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

24 จ้างท้าป้ายไวนิล 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

25 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายกัน้น้้า คลองปอเยาะ - หน้าวดั 37,800.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  37,800.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  37,800.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

26 จ้างขุดหลุม 6,300.00 ตกลงราคา
นายอุสมาน   สาแม
ราคา  6,300.-  บาท

นายอุสมาน   สาแม
ราคา  6,300.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 6,944.30 วธิเีฉพาะเจาะจง
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  6,944.30.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  6,944.30.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 63,146.05 วธิเีฉพาะเจาะจง
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  63,146.05.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  63,146.05.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์  ( โครงการป้องกันฯ ) 6,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านมนนัทธ ์พาณิช
ราคา  6,200.-  บาท

ร้านมนนัทธ ์พาณิช
ราคา  6,200.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ( โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควนั ) 15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  15,000.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  15,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กระสอบ) 2,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 2,800.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 2,800.-  บาท

เป็นผู้ขาย / รับจ้างทีป่ระกอบ
อาชีพนีแ้ละราคาไม่เกินราคากลาง
ทีก่้าหนด

7
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปส้ม
แขก)

1,325.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  1,325.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  1,325.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

8
จัดซ้ือวสัดุของรางวลั  (กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านอัล
กุรอ่านฯ)

5,775.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  5,775.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  5,775.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

9
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ 
เลขทะเบียน กข 4019 ยะลา

8,385.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  8,385.- บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  8,385.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

10 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการป้องกันไฟป่าฯ ) 1,400.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,400.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,400.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

11 จ้างจัดสถานที ่ ( โครงการป้องกันไฟป่าฯ ) 1,000.00 ตกลงราคา
นายอุสมาน   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ราคา  1,000.-  บาท

นายอุสมาน   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ราคา  1,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในรอบเดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

12 จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปส้มแขก) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

13
จ้างท้าป้ายไวนิล  (กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุร
อ่านฯ)

1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

14 จ้างท้าป้ายไวนิลติดกระดานไม้อัดฯ 48,000.00 ตกลงราคา
ร้านเขียวอาร์ต
ราคา  48,000.-  บาท

ร้านเขียวอาร์ต
ราคา  48,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

15
จ้างซ่อมรถยนต์ขยะ Hino อบต.ล้าใหม่ 
เลขทะเบียน  80 - 6517  ยะลา

10,930.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  10,930.- บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  10,930.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

16
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ 
เลขทะเบียน  กค  8357  ยะลา

5,360.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  5,360.- บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  5,360.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (โครงการให้ความรู้ฯ) 4,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้าน ป พัฒนา
ราคา  4,300.-  บาท

ร้าน ป พัฒนา
ราคา  4,300.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (ตู้) 5,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ยะลา
ราคา  5,900.-  บาท

ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ยะลา
ราคา  5,900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ (ถังน้้าพลาสติก) 49,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเฟิร์ส  ซัพพลาย
ราคา  49,000.-  บาท

ร้านเฟิร์ส  ซัพพลาย
ราคา  49,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

4 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักงานปลัด อบต.) 16,260.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  16,260.-  บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  16,260.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,013.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านขวญันาง 
ราคา  5,013.- บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา  5,013.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

6 จัดซ้ือของทีร่ะลึก 1,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ฟิลเตอร์  ดิจิตอล  แล๊บ
ราคา  1,400.-  บาท

ฟิลเตอร์  ดิจิตอล  แล๊บ
ราคา  1,400.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

7
จัดซ้ือเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ  (โครงการป้องกันและ
ดูแลความปลอดภัยฯ)

2,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  2,250.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  2,250.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

8
จัดซ้ือเคร่ีองมือและวสัดุอุปกรณ์ (โครงการป้องกันและดูแล
ความปลอดภัยฯ)

6,310.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านกฤษณะ  ช๊อป
ราคา  6,310.-  บาท

ร้านกฤษณะ  ช๊อป
ราคา  6,310.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 21,785.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  21,785.-  บาท

หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  21,785.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

10 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา 92,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  92,250.-  บาท

ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  92,250.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มีนำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มีนำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) 5,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  5,950.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  5,950.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) 2,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บ.โกบอล 205 (ประเทศไทย) จ้ากัด
ราคา  2,300.-  บาท

บ.โกบอล 205 (ประเทศไทย) จ้ากัด
ราคา  2,300.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง

13 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 540.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  540.-  บาท

ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  540.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

14 จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการเยีย่มบ้านผู้สูงอายฯุ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

15 จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการคัดแยกขยะฯ) 2,100.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  2,100.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  2,100.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

16 จ้างท้าตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ 37,000.00 ตกลงราคา
บ. ประตูเหล็ก
ราคา  37,000.-  บาท

บ. ประตูเหล็ก
ราคา  37,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

17
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย ยล.ถ. 57-023
ม. 2 บ้านน้้าเยน็  ต.ล้าใหม่  อ.มืองยะลา  จ.ยะลา

59,500.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  59,500-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  59,500-  บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

18 จ้างท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธก์ารเลือกต้ัง 7,000.00 ตกลงราคา
ร้านเขียวอาร์ต
ราคา  7,000.-  บาท

ร้านเขียวอาร์ต
ราคา  7,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

19 จ้างท้าป้ายไวนิล 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

20 จ้างจัดสถานที ่ ( โครงการป้องกันและดูแลฯ ) 1,500.00 ตกลงราคา
นายอุสมาน   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ราคา  1,500.-  บาท

นายอุสมาน   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ราคา  1,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มีนำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

21 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

22 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ส้านักงานปลัด ) 6,320.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  6,320.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  6,320.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

23 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาฯ ) 700.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  700.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  700.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

24
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถมดินลลูกรังแนวคันคลอง 
ปอเยาะ - หน้าวดั  ม.4  ต.ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

45,500.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  45,500.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  45,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

25 จ้างเหมารถทัวร์ 80,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ชบาการท่องเทีย่ว
โดย นายธวชัชัย   เจ๊ะแอ
ราคา  80,400.-  บาท

ชบาการท่องเทีย่ว
โดย นายธวชัชัย   เจ๊ะแอ
ราคา  80,400.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กล่องพลาสติก) 4,340.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ยะลา
ราคา  4,340.-  บาท

ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ยะลา
ราคา  4,340.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

2 จัดซ้ือพานพุม่และพวงมาลัย (ประเพณีสงกรานต์) 6,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
นางตวษิา   จัตวากุล
ราคา  6,400.-  บาท

นางตวษิา   จัตวากุล
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

3
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้างทักษะ
ด้านอาชีพฯ)

2,026.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  2,026.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  2,026.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 20,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 20,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 20,000.-  บาท

เป็นผู้ขาย / รับจ้างทีป่ระกอบ
อาชีพนีแ้ละราคาไม่เกินราคา
กลางทีก่้าหนด

5 จัดซ้ือวสัดุท้ากิจกรรมฯ (วคัซีน) 12,695.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้าน ส. รักษ์สัตว์
ราคา  12,695.-  บาท

ร้าน ส. รักษ์สัตว์
ราคา  12,695.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

6 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการลดอุบัติเหตุฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

7 จ้างเหมาเช่าเวที 14,800.00 ตกลงราคา
นายนัชมูดีน   ดอเลาะ
ราคา  14,800.-  บาท

นายนัชมูดีน   ดอเลาะ
ราคา  14,800.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

8
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ม.3  ต.ล้าใหม่  อ.เมือง
ยะลา  จ.ยะลา

28,800.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  28,800.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  28,800.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

9 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( วนัสงกรานต์ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

10
จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้างทักษะด้าน
อาชีพฯ)

1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  เมษำยน  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  เมษำยน  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( กองสาธารณสุขฯ ) 700.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  700.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  700.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

12 จัดท้าตรายาง 2,940.00 ตกลงราคา
ร้านพงศิลป์บล๊อก
ราคา  2,940.-  บาท

ร้านพงศิลป์บล๊อก
ราคา  2,940.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

13
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ยล.ถ. 57 - 025 ทุง่นาตะวนัตก  ม.4  ต.ล้าใหม่  
อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

82,300.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  82,300.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  82,300.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 4,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านพิทยาคาร  
ราคา  4,950.-  บาท

ร้านพิทยาคาร  
ราคา  4,950.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,636.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้าน บี แอล เค วสัดุ
ราคา  3,636.-  บาท

ร้าน บี แอล เค วสัดุ
ราคา  3,636.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 6,323.70 วธิเีฉพาะเจาะจง
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  6,323.70.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  6,323.70.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4 จัดซ้ือแบตเตอร่ี 8,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  8,000.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  8,000.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

5 จัดซ้ือผ้าเยซ่ี 4,620.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ห้างผ้าศิริโชค
ราคา  4,620.-  บาท

ห้างผ้าศิริโชค
ราคา  4,620.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

6 จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 16,581.60 วธิเีฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ้ากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  
ราคา  16,581.60.-  บาท

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ้ากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  
ราคา  16,581.60.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

7 จัดซ้ือน้้ามัน 1,450.90 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ก.เสรียะลา จ้ากัด
ราคา  1,450.90.-  บาท

บริษัท ก.เสรียะลา จ้ากัด
ราคา  1,450.90.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

8 จัดซ้ือโฟมบอร์ด 4,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
เอเธนส์สปอร์ต เฮาส์
ราคา  4,000.-  บาท

เอเธนส์สปอร์ต เฮาส์
ราคา  4,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

9
จัดซ้ือเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ  (โครงการอบรม 
อพปร.ฯ)

3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  3,000.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

10 จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 233,346.40 วธิเีฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ้ากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  
ราคา  233,346.40.-  บาท

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ้ากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  
ราคา  233,346.40.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

11 จัดซ้ือวสัดุ  (ยานพาหะนะ) 12,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  12,800.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  12,800.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

12 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอนฯ ) 4,900.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  4,900.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  4,900.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

13
จ้างซ่อมรถขยะ  อบต.ล้าใหม่  ( Hino )
หมายเลขทะเบียน  80 - 6517  ยะลา

16,000.00 ตกลงราคา
อูห่นึง่เจริงการช่าง
ราคา  16,000.-  บาท

อูห่นึง่เจริงการช่าง
ราคา  16,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

14 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการต้อนรับเดือนรอมฎอนฯ ) 3,192.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  3,192.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  3,192.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

15 จ้างท้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 3,000.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  3,000.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

16
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่
หมายเลขทะเบียน  กค  8357  ยะลา

14,450.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  14,450 บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  14,450 บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

17 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( ประชาคมฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

18 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการเส่ียงเด็กจมน้้าฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.-  บาท

ซิตต้ี  ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

19 จ้างเหมารถตู้  ( โครงการเส่ียงเด็กจมน้้าฯ ) 600.00 ตกลงราคา
นายสากูวนั   หะรง
ราคา  600.-  บาท

นายสากูวนั   หะรง
ราคา  600.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

20
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่
หมายเลขทะเบียน  กข  4019  ยะลา

12,800.00 ตกลงราคา
หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  12,800.-  บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง (ยะลา) 
ราคา  12,800.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 9,815.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  9,815.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  9,815.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 7,025.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  7,025.-  บาท

หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  7,025.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 37,647.95 วธิเีฉพาะเจาะจง
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  37,647.95.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  37,647.95.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4 จัดซ้ือผ้าเยซ่ี 2,420.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ห้างผ้าศิริโชค
ราคา  2,420.-  บาท

ห้างผ้าศิริโชค
ราคา  2,420.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 21,112.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  21,112.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  21,112.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

6 จ้างถ่ายเอกสาร 500.00 ตกลงราคา
ร้านขวญันาง 
ราคา  500.-  บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา  500.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

7
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่
หมายเลขทะเบียน  กฉ  3345  ยะลา

2,272.00 ตกลงราคา
บริษัท พิธานพาณิชย ์จ้ากัด สาขายะลา 
(ส้านักงานใหญ)่  ราคา  2,272.-  บาท

บริษัท พิธานพาณิชย ์จ้ากัด สาขายะลา 
(ส้านักงานใหญ)่  ราคา  2,272.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

8 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,800.00 ตกลงราคา
พัฒนโชติ  เซอร์วสิ
ราคา  8,800.-  บาท

พัฒนโชติ  เซอร์วสิ
ราคา  8,800.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ืออุปกรณ์  ( โครงการพีส่อนน้องฯ ) 1,450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,450.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,450.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

2
จัดซ้ืออุปกรณ์  ( โครงการจิตอาสาฯ ของสภาเด็กและเยาวชน
 ต.ล้าใหม่ )

800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  800.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  800.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 6,570.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านพิทยาคาร  
ราคา  6,570.-  บาท

ร้านพิทยาคาร  
ราคา  6,570.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 25,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  25,000.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  25,000.-  บาท

เป็นผู้ขาย / รับจ้างทีป่ระกอบ
อาชีพนีแ้ละราคาไม่เกินราคา
กลางทีก่้าหนด

5 จัดซ้ือวสัดุ  (โครงการไข้เลือดออก) 7,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  4,000.-  บาท

ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  4,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

6 จัดซ้ือน้้ามัน (โครงการไข้เลือดออก) 1,620.30 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ก.เสรียะลา จ้ากัด
ราคา  1,620.30.-  บาท

บริษัท ก.เสรียะลา จ้ากัด
ราคา  1,620.30.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร  ( เคร่ืองสูบน้้าไดโว ่) 5,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเฟิร์ส  ซัพพลาย
ราคา  5,400.-  บาท

ร้านเฟิร์ส  ซัพพลาย
ราคา  5,400.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

8 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ( โครงการลดอุบัติเหตุฯ ) 2,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  2,250.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  2,250.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

9 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ยา  ( โครงการลดอุบัติเหตุฯ ) 2,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
กราฟ โมเดล ช๊อป
ราคา  2,800.-  บาท

กราฟ โมเดล ช๊อป
ราคา  2,800.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

10 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,409.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนสามัญ เพือ่นยา
ราคา  3,409.-  บาท

ห้างหุน้ส่วนสามัญ เพือ่นยา
ราคา  3,409.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา 188,320.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  188,320.-  บาท

ร้านมาดานี  สปอร์ต
ราคา  188,320.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

12 จัดซ้ืออุปกรณ์  (โครงการส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย) 2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  2,000.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  2,000.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

13 จัดซ้ืออุปกรณ์  (โครงการส่งเสริมอาชีพการท้าอาหารไทย) 3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,000.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,000.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

14 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 30,995.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 30,995.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา 30,995.-  บาท

เป็นผู้ขาย / รับจ้างทีป่ระกอบ
อาชีพนีแ้ละราคาไม่เกินราคา
กลางทีก่้าหนด

15 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 17,911.80 วธิเีฉพาะเจาะจง
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  17,911.80.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  17,911.80.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

16 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ( เคร่ืองอ่านบัตร ) 7,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  7,000.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  7,000.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

17 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง .) 11,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  11,900.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  11,900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

18 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีฯ) 4,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  4,650.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  4,650.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

19 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการส่งเสริมผู้สูงอายฯุ) 4,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  4,500.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  4,500.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

20 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( ส้านักงานปลัด ) 13,870.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  13,870.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  13,870.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วิธีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดอืน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

21 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( กองสาธารณสุขฯ ) 4,890.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  4,890.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  4,890.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

22 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านฯ) 9,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  9,400.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  9,400.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

23 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  (โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านฯ) 7,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  7,200.-  บาท

ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  7,200.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

24 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการพีส่อนน้องฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

25
จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการจิตอาสาฯ ของสภาเด็กและ
เยาวชน ต.ล้าใหม่ )

1,050.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

26
จ้างโครงการก่อสร้างระบบหอถังสูงเก็บน้้าประปา ม.6  ต.ล้า
ใหม่  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

265,500.00 ตกลงราคา
หจก. ล้าใหม่ก่อสร้าง
ราคา  265,500.-  บาท

หจก. ล้าใหม่ก่อสร้าง
ราคา  265,500.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
และราคาไม่เกินราคากลางที่
ก้าหนด

27 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการลดอุบัติเหตุฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน  ( กองสาธารณสุขฯ ) 13,577.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  13,577.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  13,577.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า 19,944.80 วธิเีฉพาะเจาะจง
จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  19,944.80.-  บาท

จงกลณีการไฟฟ้า 
ราคา  19,944.80.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

3 จัดซ้ือโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จค่าน้้าประปา 18,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  18,000.- บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  18,000.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4 จัดซ้ือกระเป๋า ,อุปกรณ์  ( โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ) 2,295.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเมอร่ี  
ราคา  2,295.-  บาท

ร้านเมอร่ี  
ราคา  2,295.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

5 จัดซ้ือสารเคมีดับเพลิง  ( โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ) 4,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านมนนัทธ ์พาณิช
ราคา  4,800.-  บาท

ร้านมนนัทธ ์พาณิช
ราคา  4,800.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

6 จัดซ้ือเส้ือคอเต่า  ( โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ) 4,590.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
เอเธนส์สปอร์ต เฮาส์
ราคา  4,590.-  บาท

เอเธนส์สปอร์ต เฮาส์
ราคา  4,590.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

7 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 10,197.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้าน บี แอล เค วสัดุ
ราคา  10,197.-  บาท

ร้าน บี แอล เค วสัดุ
ราคา  10,197.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

8 จัดซ้ือวสัดุ  ( โครงการให้ความรู้ฯ ผู้สูงอาย ุ) 3,200.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,200.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,200.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

9 จัดซ้ือน้้ามัน ( โครงการป้องกันฯ ) 2,120.40 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ก.เสรียะลา จ้ากัด
ราคา  2,120.40.-  บาท

บริษัท ก.เสรียะลา จ้ากัด
ราคา  2,120.40.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

10
จัดซ้ือวสัดุ  ( โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง )

1,000.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,000.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,200.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  สิงหำคม  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  สิงหำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

11 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน  ( กองคลัง ) 12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  12,000.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  12,000.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

12 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน  ( ส้านักงานปลัด ) 12,223.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  12,223.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  12,223.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

13 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ( กองช่าง ) 40,270.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  40,270.-  บาท

ร้านน้้าเยน็เทรดด้ิง
ราคา  40,270.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

14 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน  ( กองช่าง ) 20,908.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  20,908.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  20,908.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

15 จัดซ้ือชุดเอกสาร ( โครงการลดโฟม ลดโรค ) 2,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  2,500.-  บาท

ร้านอานิสไอทีแอดซีร๊อกซ์
ราคา  2,500.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย

16 จัดซ้ือกระเป๋า ( โครงการลดโฟม ลดโรค ) 1,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านขวญันาง 
ราคา  1,000.- บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา  1,000.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

17 จัดซ้ือกระดาษ  A 4 21,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  21,750.- บาท

ร้านยะลาเคร่ืองขียน (1999) ส้านักงาน
ใหญ่  ราคา  21,750.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

18 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( กองสาธารณสุข ) 1,050.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

19 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงกีฬา อบต.ฯ ) 3,129.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,129.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,129.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

20 จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย) 700.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  700.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  700.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

21 จ้างท้าป้ายไวนิล  (โครงการส่งเสริมอาชีพการท้าอาหารไทย) 700.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  700.- บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  700.- บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

22 จ้างลงเว็บไซต์ อบต.ล้าใหม่ 10,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ซีเจ เวลิด์ คอมมิวนิเคชัน่ จ้ากัด
ราคา  10,000.-  บาท

บริษัท ซีเจ เวลิด์ คอมมิวนิเคชัน่ จ้ากัด
ราคา  10,000.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้
โดยตรง

23 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการส่งเสริมผู้สูงอายฯุ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

24 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

25 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

26 จ้างเหมารถทัวร์ 7,000.00 ตกลงราคา
นายรอมลี   ตอเละ
ราคา  7,000.-  บาท

นายรอมลี   ตอเละ
ราคา  7,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

27 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ฯ ) 1,050.00 ตกลงราคา
ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

ซิตต้ี ปร้ินท์ 
ราคา  1,050.- บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

28 จ้างจัดสถานที ่ ( โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ฯ ) 1,000.00 ตกลงราคา
นายอุสมาน   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ราคา  1,000.-  บาท

นายอุสมาน   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ราคา  1,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

29 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการให้ความรู้ฯ ผู้สูงอาย ุ) 1,050.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

30
จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง )

1,050.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ในรอบเดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2562

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

31 จ้างท้าป้ายไวนิล 1,050.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

32 จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควนั 950.00 ตกลงราคา
นางอนุรี  แก้วกล่ัน
ราคา  950.-  บาท

นางอนุรี  แก้วกล่ัน
ราคา  950.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

33 จ้างเหมารถทัวร์ 13,000.00 ตกลงราคา
หจก. อับดุลกอเดร์  บิสเนส
ราคา  13,000.-  บาท

หจก. อับดุลกอเดร์  บิสเนส
ราคา  13,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

34
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ อบต.ล้าใหม่ 
หมายเลขทะเบียน กค  8357 ยะลา

11,364.47 ตกลงราคา
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) 
จ้ากัด (สาขายะลา)
ราคา  11,364.47.-  บาท

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) 
จ้ากัด (สาขายะลา)
ราคา  11,364.47.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้

35 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ( กองคลัง ) 400.00 ตกลงราคา
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  400.-  บาท

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด (ยะลา)
ราคา  400.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

36 จ้างท้าป้ายไวนิล  ( โครงการลดโฟมลดโรคฯ ) 5,450.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  5,450.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  5,450.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
(บำท)

วธิีจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสังเขป)

1 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้า 19,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก. ยะลายง่ฮวด
ราคา  19,500.-  บาท

หจก. ยะลายง่ฮวด
ราคา  19,500.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,969.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  5,969.-  บาท

หจก.ยะลาไทยวฒัน์
ราคา  5,969.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน  ( ชุดรับแขก ) 13,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์
ราคา  13,900.-  บาท

ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์
ราคา  13,900.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 16,475.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  16,475.-  บาท

ไนท์วสัดุก่อสร้างและอืน่ ๆ 
ราคา  16,475.-  บาท

เป็นผู้ขาย / รับจ้างทีป่ระกอบ
อาชีพนีแ้ละราคาไม่เกินราคา
กลางทีก่้าหนด

5 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 7,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยูง่่วนล้ง จ้ากัด
ราคา  7,300.-  บาท

บริษัท ยะลาหยูง่่วนล้ง จ้ากัด
ราคา  7,300.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

6 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 11,053.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านขวญันาง 
ราคา  11,053.- บาท

ร้านขวญันาง 
ราคา  11,053.- บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

7 จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์ ( หน้ากากอนามัย ) 4,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนสามัญ เพือ่นยา
ราคา  4,000.-  บาท

ห้างหุน้ส่วนสามัญ เพือ่นยา
ราคา  4,000.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

8 จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์ ( หน้ากากอนามัย ) 7,150.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนสามัญ เพือ่นยา
ราคา  7,150.-  บาท

ห้างหุน้ส่วนสามัญ เพือ่นยา
ราคา  7,150.-  บาท

เป็นผู้ขายประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

9
จ้างโครงการขุดลอกก้าจัดวชัพืชข้างทาง  เพือ่ระบายน้้าท่วม
ขังนาข้าว  สายริมทุง่นา - มัสยดิบ้านน้้าเยน็  ม.2  ต.ล้าใหม่ 
 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

32,000.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  32,000.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  32,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

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
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้้า คสล.  ถนนลูกรัง 
สายนาเราะกาดี - สายทุง่นา  ม.2  บ้านทุง่คา  
ต.ล้าใหม่  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

20,800.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  20,800.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  20,800.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

11
จ้างโครงการกรุยป่าล้าจัดวชัพืชแนวเขตไหล่เส้นทางคมนาคม 
 สายต้นยอ - ทุง่คา  ม.3  บ้านต้นยอ  
ต.ล้าใหม่  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

8,000.00 ตกลงราคา
นายหาสัน  ดอคา
ราคา  8,000.-  บาท

นายหาสัน  ดอคา
ราคา  8,000.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

12
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ม.6
ต.ล้าใหม่  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

33,000.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  33,000.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  33,000.-  บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

13
จ้างโครงการซ่อมแซมพืน้ทางถนน  คสล.  สายทุง่นา  ม.1
ต.ล้าใหม่  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

38,900.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  38,900.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  38,900.-  บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

14 จ้างท้าป้ายป้ายอะคริลิค 3,200.00 ตกลงราคา
ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,200.-  บาท

ร้านนานา  ซาบีน่า 
ราคา  3,200.-  บาท

เป็นผู้ขาย/รับจ้างประกอบ
อาชีพนีโ้ดยตรง

15
จ้างขุดลอกคูระบายน้้า  ม.6  ต.ล้าใหม่  อ.เมืองยะลา  
จ.ยะลา

24,500.00 ตกลงราคา
นายอดินันท์   สามะ
ราคา  24,500.-  บาท

นายอดินันท์   สามะ
ราคา  24,500.-  บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

16 จ้างซ่อมประตู  อบต. 8,150.00 ตกลงราคา
นายบุญเล้ียง   ขจรวรีะธรรม
ราคา  8,150.-  บาท

นายบุญเล้ียง   ขจรวรีะธรรม
ราคา  8,150.-  บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

17 จ้างถ่ายเอกสาร 3,120.00 ตกลงราคา
ร้านผังเมือง  2  ก๊อปปี้
ราคา  3,120.-  บาท

ร้านผังเมือง  2  ก๊อปปี้
ราคา  3,120.-  บาท

เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบอาชีพนี้


