
     แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ 
อำเภอ ยะรัง  จังหวัดปัตตานี 

 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

จ้าง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ซ้ือ

หรือจ้าง 
1 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการส่งเสริมวัน

เมาลิดสัมพันธ์สายใยชุมขน 
27,000 เฉพาะเจาะจง นายตรีมินสรี  สะอุ   นายตรีมินสรี  สะอุ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 29/2563 

ลว.6 ม.ค.63 

2 จัดซื้อของรางวัล โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและเยาวชน 

21,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 11/2563 
ลว.6 ม.ค.63 

 
3 จ้างทำป้ายหน้างานและป้าย

ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงฯ 

 

7,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 27/2563 
ลว.6 ม.ค.63 

 

4 จ้างซ่อมระบบแอร์ รถกู้ชีพ กู้ภัย 
 

1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮเรศเครื่องเย็นเซอร์วสิ ร้านไฮเรศเครื่องเย็นเซอร์วสิ   เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 28/2563 
ลว.6 ม.ค.63 

 
5 
 

จ้างเหมาประกอบอาหารลอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและเยาวชน 
 

35,250 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี  ดูส ู นางสาวปราณี  ดูส ู เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 30/2563 
ลว.8 ม.ค.63 
 

6 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
โรงเรือนและการยื่นภาษีบำรุงท้องที่ 

40,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ใบสั่งจ้าง 33/2563 
ลว.9 ม.ค.63 
 



 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

จ้าง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ซ้ือ

หรือจ้าง 
7 จ้างทำป้ายหน้างานและป้าย

ประชาสัมพันธ์  
7,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 32/2563 

ลว.13 ม.ค.63 
 

8 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

47,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี  ดูส ู นางสาวปราณี  ดูส ู เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อ 35/2563 
ลว.15 ม.ค. 63 
 

9 จัดซื้อตู้นิรภัย 16,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน ใบเงิน เฟอร์นิเจอร ์ ร้าน ใบเงิน เฟอร์นิเจอร ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อ 14/2563 
ลว.15 ม.ค.63 
 

10 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

7,500 เฉพาะเจาะจง นายตรมีินสรี  สะอ ุ นายตรมีินสรี  สะอ ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 36/2563 
ลว.15 ม.ค.63 
 

11 จัดซื้อเกสารประกอบการอบรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

37,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อ 15/2563 
ลว.15 ม.ค.63 
 

12 เปลี่ยนยางรถกู้ชีพ กู้ภัย 14,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน สินอุดมการช่าง ร้าน สินอุดมการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อ 15/2563 
ลว. 15 ม.ค.63 
 

13 จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานและเก้าอ้ีทำงาน 19,100 เฉพาะเจาะจง ร้านใบเงิน เฟอร์นิเจอร ์  ร้านใบเงิน เฟอร์นิเจอร ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อ 13 /2563 
ลว. 17 ม.ค. 63 
 

 
14 

 
 

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแบ
ดี-คลองราฆอรายอ ม.1 

490,000 เฉพาะเจาะจง  ร้าน เอ็มดี บิวดิ้ง  ร้าน เอ็มดี บิวดิ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 39/2563 
ลว. 17 ม.ค. 63 
 



 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

จ้าง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ซ้ือ

หรือจ้าง 
15 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านยี

มะ-บ้านเปาะเยาะ ม.4 
190,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 41/2563 

ลว. 17 ม.ค. 63 
 

16 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้าน
เปาะซูเดร์-บ้านครูยิ ม.3 

182,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 37/2563 
ลว. 17 ม.ค. 63 

 
17 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายอาคาร

อเนกประสงค์-ปายอ ม.3 
495,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน มุซีราวัสดุ ร้าน มุซีราวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 40/2563 

ลว. 17 ม.ค. 63 
 

18 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกุโบร์
โซฆูดาม.2-บ้านบือแนดาแล ม.3 

480,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เอส.วัสดุภัณฑ์ ร้าน เค.เอส.วัสดุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 38/2563 
ลว. 17 ม.ค. 63 
 

18 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแบ
ดี-คลองราฆอรายอ ม.1 

490,000 เฉพาะเจาะจง  ร้าน เอ็มดี บิวดิ้ง ร้าน เค.เอส.วัสดุ
ภัณฑ์  ร้าน เอ็มดี บิวดิ้ง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 39/2563 
ลว. 17 ม.ค. 63 
 

19 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนก  

40,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อ 42/2563 
ลว.17 ม.ค.63 
 

20 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแบ
มะ (ชรบ.)-ศาลาประตูข้าง ม.4 

190,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 43/2563 
ลว. 17 ม.ค. 63 
 

21 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

40,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 45/2563 
ลว. 20 ม.ค.63 
 

22 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม โครงการเสรมิสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

46,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี  ดูส ู นางสาวปราณี  ดูส ู เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 57/2563 
ลว 20 ม.ค. 63 
 



 

 

                                                                                          
 
 

          (นางสาวโซเฟีย     มะแซ) 
                                                                                                    เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

จ้าง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ซ้ือ

หรือจ้าง 
23 จ้างเหมาจดัสถานท่ี 9,500 เฉพาะเจาะจง นายตรีมินสรี  สะอุ   นายตรีมินสรี  สะอุ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 56/2563 

ลว.20 ม.ค.63 
24 จัดซื้อแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม 36,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อ 17/2563 

ลว. 20 ม.ค.63 
 

25 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านปาลายา-
ตือปีปาโระ๊ ม.1 

170,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอส วัสดุภัณฑ์ ร้าน เค เอส วัสดุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 58/2563 
ลว. 22 ม.ค.63 
 

26 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคางา-ปราแว 
ม.4 

185,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอส วัสดุภัณฑ์ ร้าน เค เอส วัสดุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 59/2563 
ลว. 22 ม.ค.63 
 

27 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแบเลาะบ
ราแง-กูโบร์ ม.3 

160,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 61/2563 
ลว. 24 ม.ค.63 
 

28 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงคป์้องกันำวรัย
โคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) 

40,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 63/2563 
ลว. 30 ม.ค.63 
 


