
     แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ 
อำเภอ ยะรัง  จังหวัดปัตตานี 

 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

จ้าง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ซ้ือ

หรือจ้าง 
1 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหาร่าง

พร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

80,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี  ดูสู    นางสาวปราณี  ดูส ู เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 13/2563 
ลว.2 ธ.ค.62 

2 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง 
 

40,000 เฉพาะเจาะจง นายนูรุดดีน ลอเด็ง  นายนูรุดดีน ลอเด็ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง8/2563 
ลว. 3 ธ.ค.62 

 
3 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ “อันตราย

บริเวณนี้ น้ำลึกห้ามลงเล่นน้ำโดย
เด็ดขาด” 

 

9,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย
แอล 

ร้าน อินโนเทค วายแอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ใบสั่งจ้าง 9/2563 
ลว. 3 ธ.ค.62 
 

 

4 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

 

8,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย
แอล 

ร้าน อินโนเทค วายแอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 10/2563 
ลว. 3 ธ.ค.62 

 

5 
 

จ้างเหมาขุดลอก สายสะนอ-ตือปีบาโร๊ะ 
หมู่ที่ 1 
 

493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอส.ยะลาก่อสร้าง หจก.เค.เอส.ยะลาก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 6/2563 
ลว. 3 ธ.ค.62 
 



 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

จ้าง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ซ้ือ

หรือจ้าง 
6 จ้าเหมาขุดลอก สายคางา-ฆาเราะ ม.4 

 
499,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน มุซีราวสัด ุ ร้าน มุซีราวสัด ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 6/2563 

ลว. 3 ธ.ค.62 
 

7 จ้างทำป้ายหน้างานและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้านภัยยา
เสพติดและโรคเอดส์ 

9,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 11/2563 
ลว. 4 ธ.ค.62 
 

8 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

40,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อ 13/2563 
ลว. 6 ธ.ค. 62 
 

9 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9,185 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 3/2563 
ลว. 9 ธ.ค. 62 
 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 562563 
ลว.9 ธ.ค.62 
 

11 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 8/2563 
ลว. 9 ธ.ค.62 
 

12 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) 8,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 9 /2563 
ลว.  9 ธ.ค.62 
 

13 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 
 

64,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซุลกิฟลี  เซอร์วิส ร้าน ซุลกิฟลี  เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อ 10 /2563 
ลว. 18 ธ.ค. 62 
 



 
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

จ้าง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

 
เลขที่และวันที่ซ้ือ

หรือจ้าง 
14 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการเสริมสัมพันธ์

ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
9,500 เฉพาะเจาะจง นายตรีมินสรี  สะอุ นายตรมีินสรี  สะอ ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 14/2563 

ลว. 9ธ.ค. 62 
 

15 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการเยาวชนต้าน
ภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ 

28,500 เฉพาะเจาะจง นายตรีมินสรี  สะอุ นายตรมีินสรี  สะอ ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 15/2563 
ลว. 16 ธ.ค. 62 
 

16 จ้างซ่อมพาหนะ รถกู้ชีพ กู้ภัย 3,248.52 เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 19/2563 
ลว. 16 ธ.ค. 62 
 

17 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สายบือแน 
จือปอ-ยามูเซ็ง ม.2 

476,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มดี บิวดิ้ง ร้าน เอ็มดี บิวดิ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 21/2563 
ลว. 17 ธ.ค. 62 
 

18 จ้างเหมาอาหารและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี  ดูสู นางสาวปราณี  ดูส ู เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 16/2563 
ลว. 17 ธ.ค. 62 
 

19 จ้างทำป้ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 

9,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 17/2563 
ลว. 19 ธ.ค. 62 
 

20 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สายบือแน 
ดาแล-ตือปีปายอ ม.3 

493,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เอส วัสดภุัณฑ ์ ร้าน เค.เอส วัสดภุัณฑ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 22/2563 
ลว. 17 ธ.ค. 62 
 

21 จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีรับพระราชทาน
บรมฉายาลักษณ์ฯ 

30,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วาย แอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 18/2563 
ลว. 19 ธ.ค. 62 
 



 

  

 

 

                                                                                             (นางสาวโซเฟีย     มะแซ) 
                                                                                                    เจ้าพนักงานพัสดุ 
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22 จ้างเปลี่ยนหลอดไฟ รถกู้ชีพกู้ภัย 9,630 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้เวลิด ์  ร้าน ออโต้เวิลด ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 25/2563 
ลว. 19 ธ.ค. 62 
 

23 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สายมัสยิด-
บือแนดาแลบ้านเซ็งกู้ชีพ-บ้านเจ๊ะฆูแอ 
 ม.3 

330,0000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 24/2563 
ลว. 19 ธ.ค. 62 
 

24 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สายสะนอ
โต๊ะแดวอ-รอยต่อต้นทุเรียน ม.1 

240,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น ร้าน เอ็มทีคอนทรัคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 23/2563 
ลว. 19 ธ.ค. 62 
 

25 จ้างทำป้ายไวนิล 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินโนเทค วายแอล ร้าน อินโนเทค วาย แอล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบสั่งจ้าง 23/6563 
ลว. 26 ธ.ค. 62 
 


