
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 100,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

100,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. วี บริการ 
เสนอราคา   
100,000.- บาท 
 

วี บริการ 

ราคา 100,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 1/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 42,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

42,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
42,000.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 42,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 2/2566 
ลงวันท่ี 5 ต.ค. 2565 

3 เช่าท่ีดินเป็นท่ีจอดรถขยะ 
มูลฝอย 

10,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

10,200.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านแสงทิพย์การ
ไฟฟ้า 
เสนอราคา   
10,200.- บาท 

ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า 
ราคา 10,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 3/2566 
ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2565 

4 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 100,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

100,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. วี บริการ 
เสนอราคา   
100,000.- บาท 
 

วี บริการ 

ราคา 100,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 4/2566 
ลงวันท่ี 11 ต.ค. 2565 

5 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 100,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

100,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. วี บริการ 
เสนอราคา   
100,000.- บาท 
 

วี บริการ 

ราคา 100,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 5/2566 
ลงวันท่ี 20 ต.ค. 2565 

6 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 46,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

46,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายพันแสง  วิเศษ
ชาติ 
เสนอราคา   
46,800.-  บาท 

นายพันแสง  วิเศษชาต ิ

ราคา 46,800.-  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 7/2566 
ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2565 



แบบ สขร.1 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 100,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

100,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. วี บริการ 
เสนอราคา   
100,000.- บาท 
 

วี บริการ 

ราคา 100,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 8/2566 
ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7224 โซนท่ี 1 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอุสมัน เง๊าะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอุสมัน เง๊าะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 1/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

2 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7224 โซนท่ี 1 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายฮาซัน เจ๊ะเล๊าะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายฮาซัน เจ๊ะเล๊าะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 2/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

3 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7224 โซนท่ี 1 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมฮูัมมดั สะ
ดียาม ู
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายมูฮมัมัด สะดยีาม ู

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 3/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

4 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7224 โซนท่ี 1 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมาฮามะอาแซ 
เจ๊ะหะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายมาฮามะอาแซ เจ๊ะหะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 4/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

5 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7016 โซนท่ี 2 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอดลุย์ เจะแม 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอดุลย์ เจะแม 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 5/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

6 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7016 โซนท่ี 2 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอับดลุรอแม 
เปาะอีแต 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอับดุลรอแม เปาะอีแต 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 6/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7016 โซนท่ี 2 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอดินันต์ กะเด๊าะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอดินันต์ กะเด๊าะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 7/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

8 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7016 โซนท่ี 2 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอับดลุฮามิด จิใจ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอับดุลฮามดิ จิใจ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 8/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

9 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7391 โซนท่ี 3 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายมาหามะอาลี     
ยูโซ๊ะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายมาหามะอาลี ยโูซ๊ะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 9/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

10 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7391 โซนท่ี 3 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายบฮัรี ดอมะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายบัฮรี ดอมะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 10/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

11 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7391 โซนท่ี 3 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายรอสลัน เจ๊ะน ิ
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายรอสลัน เจ๊ะน ิ

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 11/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

12 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7391 โซนท่ี 3 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอับดลุนัง  ดือรา
ซอ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอับดุลนัง  ดือราซอ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 12/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

13 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7600 โซนที่ 4 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายสการียา แวกะจ ิ
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายสการยีา แวกะจ ิ

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 13/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7600 โซนที่ 4 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายซลุกิฟลี 
เจ๊ะเล๊าะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายซุลกิฟลี เจ๊ะเล๊าะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 14/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

15 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7600 โซนที่ 4 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายฮมัเซาะ กือนา
งอ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายฮัมเซาะ กือนางอ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 15/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

16 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7600 โซนที่ 4 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายสะมะแอ ฮะแว 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายสะมะแอ ฮะแว 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 16/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

17 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7599 โซนที่ 5 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมาห์ยูดิน กาซอ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายมาห์ยดูิน กาซอ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 17/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

18 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7599 โซนที่ 5 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมะสดี แลมะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายมะสดี แลมะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 18/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

19 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7599 โซนที่ 5 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายซูกิพลี บาสอ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายซูกิพลี บาสอ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 19/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

20 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7599 โซนที่ 5 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายฮมัดาน ดูมิแด 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายซูกิพลี บาสอ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 20/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

21 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7673 โซนท่ี 6 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายซัมซูดลิ ยูโซ๊ะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายซัมซูดลิ ยูโซ๊ะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 21/2566 
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 2565 

22 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6077 โซนท่ี 7 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอิสมาแอ อาเลม็ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอสิมาแอ อาเล็ม 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 22/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

23 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6077 โซนท่ี 7 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอาดือนัง ดาม ิ
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอาดือนัง ดาม ิ

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 23/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

24 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6077 โซนท่ี 7 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอับดลุกอเดร์ 
เจะอาบ ู
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอับดุลกอเดร์ เจะอาบ ู

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 24/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

25 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6077 โซนท่ี 7 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมะอาแซ ดือ
ราแม 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายมะอาแซ ดือราแม 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 25/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

26 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-4800 โซนท่ี 8 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอับดลุเลาะ 
สาแม 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอับดุลเลาะ สาแม 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 26/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

27 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-4800 โซนท่ี 8 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมะเยะ กาซา 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายมะเยะ กาซา 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 27/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

28 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-4800 โซนท่ี 8 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอิสมาแอ เซะ
ยะเบ๊าะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอิสมาแอ เซะยะเบ๊าะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 28/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

29 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-4800 โซนท่ี 8 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายยีบรี ตาส ู
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายยีบรี ตาส ู

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 29/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

30 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6514 โซนท่ี 9 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอัลยุพรี  ดอเลาะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอัลยุพรี  ดอเลาะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 30/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

31 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6514 โซนท่ี 9 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายซือมีน  โต๊ะและ๊ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายซือมีน  โต๊ะแล๊ะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 31/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

32 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6514 โซนท่ี 9 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายสรุิยา สุหลง 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายสุรยิา สุหลง 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 32/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

33 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6514 โซนท่ี 9 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอาหะมะ เจะ๊หะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอาหะมะ เจ๊ะหะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 33/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

34 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7402 โซนท่ี 10 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายเจะมะนาเส ซา 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายเจะมะนาเส ซา 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 34/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

35 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7402 โซนท่ี 10 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอิสมาแอล เจ๊ะหะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอิสมาแอล เจ๊ะหะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 35/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

36 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7402 โซนท่ี 10 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอูเซ็ง เจะ๊เยะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอูเซ็ง เจ๊ะเยะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 36/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

37 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7402 โซนท่ี 10 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายฮาแซ่น เจ๊ะเล๊าะ   
54,000.- บาท 
 

นายฮาแซ่น เจ๊ะเล๊าะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 37/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

38 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6224 โซนท่ี 11 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอิสมาแอ จารง 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอิสมาแอ จารง 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 38/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

39 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6224 โซนท่ี 11 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมะทา คงชนะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายมะทา คงชนะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 39/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

40 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6224 โซนท่ี 11 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายดือราแม จารง 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายดือราแม จารง 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 40/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

41 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-6224 โซนท่ี 11 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมะสุดี ดอเลาะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายมะสุดี ดอเลาะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 41/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

42 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7816 โซนท่ี 12 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายสไุฮลี หะยีดือ
เระ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายสุไฮลี หะยดีือเระ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 42/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

43 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7816 โซนท่ี 12 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมาหาดี สาแม   
54,000.- บาท 
 

นายมาหาดี สาแม 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 43/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

44 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7816 โซนท่ี 12 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอาซวัน  ราแดง 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอาซวัน  ราแดง 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 44/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

45 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7816 โซนท่ี 12 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายซลูกิฟลี ดือรานิง 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายซูลกิฟลี ดือรานิง 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 45/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

46 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7815 โซนท่ี 13 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมะอีซอ  ฮะแว 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายมะอีซอ  ฮะแว 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 46/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

47 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7815 โซนท่ี 13 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมะเซาฟี เจะ๊แต   
54,000.- บาท 
 

นายมะเซาฟี เจ๊ะแต 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 47/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

48 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7815 โซนท่ี 13 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอามิน กาเสาะ   
54,000.- บาท 
 

นายอามิน กาเสาะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 48/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

49 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-7815 โซนท่ี 13 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายสุทธิชัย มาหิเละ   
54,000.- บาท 
 

นายสุทธิชัย มาหิเละ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 49/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

50 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-4198 โซนท่ี 14 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอับดลุการมิ ดอ
มะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอับดุลการิม ดอมะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 50/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

51 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานประจ าท้ายรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ประจ ารถหมายเลข
ทะเบียน 80-4198 โซนท่ี 14 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอาหามัด แวโวะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

นายอาหามัด แวโวะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 51/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

52 จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

48,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

48,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางวันณี สินสกล 
เสนอราคา   
48,000.- บาท 
 

นางวันณี สินสกล 

ราคา 48,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เง่ือนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 52/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

53 จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

48,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

48,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายมะยากี  มะดงแซ 
เสนอราคา   
48,000.- บาท 
 

นายมะยากี  มะดงแซ 

ราคา 48,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 53/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

54 จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

48,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

48,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวเจะ๊รอเม๊าะ 
หะยีเจะ๊แม 
เสนอราคา   
48,000.- บาท 

นางสาวเจ๊ะรอเม๊าะ หะยี
เจ๊ะแม 

ราคา 48,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 54/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

55 จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

48,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

48,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวจันทรต์ิมา 
แซ่ภู ่
เสนอราคา   
48,000.- บาท 

นางสาวจันทร์ตมิา แซ่ภู ่
ราคา 48,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 55/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจา้ง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

56 จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

48,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

48,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวเจะ๊รฮูานี 
จาร ุ
เสนอราคา   
48,000.- บาท 

นางสาวเจ๊ะรูฮานี จาร ุ

ราคา 48,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 56/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

57 จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

48,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

48,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอับดลุเราะห์มาน 
ปูเตะ 
เสนอราคา   
48,000.- บาท 

นายอับดุลเราะห์มาน ปูเตะ 

ราคา 48,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 57/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

58 จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

48,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

48,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมะสาดี กาแม 
เสนอราคา   
48,000.- บาท 
 

นายมะสาดี กาแม 

ราคา 48,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 58/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

59 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานส ารวจขยะอันตราย 
บันทึกข้อมูลค่าธรรมเนียมขยะ
และบันทึกปริมาณน้ าหนักรถ
ขยะ 

108,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

108,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวสไุวป๊ะห์  
สาลีแม 
เสนอราคา   
108,000.- บาท 
 

นางสาวสุไวปะ๊ห์  สาลีแม 

ราคา 108,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 59/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

60 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานด้านการส ารวจสถาน
ประกอบกิจการเพื่อจัดท าข้อมูล
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมขยะ
ปรับใหม่ในพื้นที่ต าบลสะเตง
นอก 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.นาซูฮาน มาเละ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

น.ส.นาซฮูาน มาเละ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 60/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

61 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานด้านการส ารวจสถาน
ประกอบกิจการเพื่อจัดท าข้อมูล
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมขยะ
ปรับใหม่ในพื้นที่ต าบลสะเตง
นอก 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.กอนตี๊ะ จาเละ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 
 

น.ส.กอนีต๊ะ จาเละ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 60/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 



แบบ สขร.1 

 
 
 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

62 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานส ารวจ/ติดตามสถาน
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร  ต า ม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

36,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

36,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอันนูวา รอยา 
เสนอราคา   
36,000.- บาท 

นายอันนูวา รอยา 

ราคา 36,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 62/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

63 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานส ารวจ/ติดตามสถาน
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร  ต า ม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

36,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

36,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวอัสมาอ์ 
ดออะ 
เสนอราคา   
36,000.- บาท 

นางสาวอัสมาอ์ ดออะ 

ราคา 36,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 63/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

64 จ้ า งปฏิ บั ติ ง าน รั กษาคว าม
ส ะ อ า ด ภ า ย ใ น ห้ อ ง ก อ ง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

102,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

102,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.มารเียียม มาม ุ
เสนอราคา   
102,000.- บาท 

นางสาวมารเียียม มาม ุ

ราคา 102,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 64/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

65 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น นั ก
ก า ย ภ า พ บ า บั ด  ป ร ะ จ า
ศูนย์บริการสาธารสุขด้านเวช
กรรมฟื้นฟูเทศบาลเมืองสะเตง
นอก 

108,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

108,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวอานีซา  สะอ ิ
เสนอราคา   
108,000.- บาท 
 

นางสาวอานีซา  สะอ ิ

ราคา 108,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 65/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

66 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบัติ งานฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดลูกน้ ายุงลายในพื้นที่ หมู่ที่ 
1 , 2 , 5 , 8 และ 11 ต าบล
สะเตงนอก 

108,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

108,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายรอกิพ จึเลาะ 
เสนอราคา   
108,000.- บาท 
 

นายรอกิพ จึเลาะ 

ราคา 108,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 66/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

67 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบัติ งานฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดลูกน้ ายุงลายในพื้นที่ หมู่ที่ 
4 , 6 , 9 , 10 และ 12 ต าบล
สะเตงนอก 

108,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

108,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายหะซัน เบ็ญเกษม 
เสนอราคา   
108,000.- บาท 
 

นายหะซัน เบญ็เกษม 

ราคา 108,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 67/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

68 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบัติ งานฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดลูกน้ ายุงลายในพื้นที่ หมู่ที่ 
3 , 7 และ 13 ต าบลสะเตง
นอก 

108,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

108,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายชารีฟ เจะแต 
เสนอราคา   
108,000.- บาท 
 

นายชารีฟ เจะแต 

ราคา 108,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 68/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

69 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบัติ งานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสุภาวีร์ สีแก้วอ่อน 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นางสุภาวีร์ สีแก้วอ่อน 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 69/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

70 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบัติ งานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางจ าเนียร สุทธิพงษ ์
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นางจ าเนียร สุทธิพงษ ์

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 70/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

71 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบัติ งานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.นรูุลฮูดา อาโก๊ะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

น.ส.นูรลุฮดูา อาโก๊ะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 71/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

72 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบั ติ ง านภาร โรง  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอาหะมะ จาร ู
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอาหะมะ จาร ู

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 72/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

73 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบัติ งานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.มารยิาณี สาเมาะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

น.ส.มาริยาณี สาเมาะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 73/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 



แบบ สขร.1 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

74 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิ บั ติ ง านคนครั ว  ณ  ศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสาวปตัมา เจะนา 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นางสาวปัตมา เจะนา 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 74/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

75 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบั ติ ง านภาร โรง  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอิสแมง มูฮ ามัด 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอิสแมง มฮู ามัด 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 75/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

76 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิ บั ติ ง านคนครั ว  ณ  ศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.นรูีซัง กะละโตะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

น.ส.นูรีซัง กะละโตะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 76/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

77 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบั ติ ง านภาร โรง  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอับดลุเลาะ เจ๊ะ
เดรร์าก ี
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเดรร์าก ี

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 77/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

78 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบัติ งานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบือแซง 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.คอลีเยาะ สามะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

น.ส.คอลเียาะ สามะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 78/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

79 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบั ติ ง านภาร โรง  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบือแซง 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางรอปิอะ กะรียอ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นางรอปิอะ กะรียอ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เง่ือนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 79/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

80 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
กองการศึ กษา  อาคารศู นย์
วิ ท ย าศ าสตร์ ก า รกี ฬ าแล ะ
สุขภาพ ห้องศูนย์สร้างสรรค์
หรรษาช้ัน 2 และ ศูนย์ฟิตเนส 
ช้ัน 3 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสาวซารีฮะ๊ กามา 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นางสาวซารฮี๊ะ กามา 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 80/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

81 จ้าง เหมาบุคคลภายนอกท า
ความสะอาด ดูแลต้นไม้และ
สนามหญ้า ในสนามกีฬา หมู่ที่ 
6 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายมาโซ ฮะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายมาโซ ฮะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 81/2566 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

82 จ้าง เหมาบุคคลภายนอกท า
ความสะอาด ดูแลต้นไม้และ
สนามหญ้า ในสนามกีฬา หมู่ที่ 
6 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมูฮมัหมดัอาลี 
กาหลง 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายมูฮมัหมดัอาลี กาหลง 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 82/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

83 จ้าง เหมาบุคคลภายนอกท า
ความสะอาด ดูแลต้นไม้และ
สนามหญ้า ในสนามกีฬา หมู่ที่ 
6 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายไฟซู เซงกะจร ี
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายไฟซู เซงกะจร ี

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 83/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

84 จ้าง เหมาบุคคลภายนอกท า
ความสะอาด ดูแลต้นไม้และ
สนามหญ้า ในสนามกีฬา หมู่ที่ 
6 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายสูหายรี กาม๊ะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายสูหายรี กาม๊ะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 84/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

85 จ้าง เหมาบุคคลภายนอกท า
ความสะอาด ดูแลต้นไม้และ
สนามหญ้า ในสนามกีฬา หมู่ที่ 
8 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายลุกมัน กามา 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายลุกมัน กามา 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 85/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

86 จ้าง เหมาบุคคลภายนอกท า
ความสะอาด ดูแลต้นไม้และ
สนามหญ้า ในสนามกีฬา หมู่ที่ 
8 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายยามรี เจะมัน 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายยามรี เจะมัน 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 86/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

87 จ้าง เหมาบุคคลภายนอกท า
ความสะอาด ดูแลต้นไม้และ
สนามหญ้า ในศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ ณ ตลาด
เฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก หมู่ที่ 4 

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสาวยาวารี ยูโซะ 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นางสาวยาวารี ยโูซะ 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 87/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

88 จ้ า ง เหมาบริ การปฏิบั ติ ง าน
เกี่ยวกับดูแลรักษาความสะอาด
ภายนอกอาคารส านักงาน 

25,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

25,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายเจ๊ะหะมะ สาแม 
เสนอราคา   
25,500.- บาท 

นายเจ๊ะหะมะ สาแม 

ราคา 25,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 88/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

89 จ้ า ง เหมาบริ การปฏิบั ติ ง าน
เกี่ยวกับดูแลรักษาความสะอาด
อาคารห้องละหมาดและห้อง
ประชุม 

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.ฟาตีเมาะ เจะ๊ลี
มา 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

น.ส.ฟาตีเมาะ เจ๊ะลมีา 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 89/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

90 จ้ า ง เหมาบริ การปฏิบั ติ ง าน
เกี่ ยวกับปรับปรุ งและแก้ ไข
ข้ อมู ล ง านทะ เบี ยนประ วั ติ
อิเล็กทรอนิกส์  

25,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

25,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.ราโมน่า ยุตปลิัค 
เสนอราคา   
25,500.- บาท 

น.ส.ราโมน่า ยตุปิลัค 

ราคา 25,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 90/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

91 จ้ า ง เหมาบริ การปฏิบั ติ ง าน
เกี่ยวกับการฉีดล้างท าความ
สะอาดถนนในเขตเทศบาลเมือง
สะเตงนอก  

54,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

54,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายฮัมดี สุหลง 
เสนอราคา   
54,000.- บาท 

นายฮัมดี สุหลง 

ราคา 54,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 91/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

92 จ้ า ง เหมาบริ การปฏิบั ติ ง าน
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารงานป้องกัน  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.รอซาดา มะแซ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

น.ส.รอซาดา มะแซ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 92/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

93 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานตามโครงการส ารวจ
ปรับปรุงเลขหมายประจ าบ้าน  

102,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

102,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายซเูฟียน กาจ ิ
เสนอราคา   
102,000.- บาท 

นายซูเฟียน กาจ ิ

ราคา 102,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 93/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

94 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานตามโครงการส ารวจ
ปรับปรุงเลขหมายประจ าบ้าน  

102,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

102,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.รอฮานา มะกูวิง 
เสนอราคา   
102,000.- บาท 

น.ส.รอฮานา มะกูวิง 

ราคา 102,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 94/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

95 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในส านัก
ปลัดเทศบาล  

27,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

27,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสาวซะกาลยัน์ 
สุไลมาน 
เสนอราคา   
27,000.- บาท 

นางสาวซะกาลัยน์ สไุลมาน 

ราคา 27,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 96/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

96 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงาน
สังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.ซีนนี่เรา๊ะห์ ฮะ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

น.ส.ซีนนี่เร๊าะห์ ฮะ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 97/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

97 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานกองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอับดลุเลาะ โต๊ะ
จอง 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายอับดุลเลาะ โต๊ะจอง 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 98/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

98 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่ อปฏิบั ติ ง านธุ รการ  กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.สไุฮลา กรอยา 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

น.ส.สไุฮลา กรอยา 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 99/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

99 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสาวบีบะ๊ สาแม 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นางสาวบีบะ๊ สาแม 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 100/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

100 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานกองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอับดลุการมิ ดออิ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายอับดุลการิม ดออิ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 101/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

101 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรักษาความ
สะอาด  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.พาซีนา กาม๊ะ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

น.ส.พาซีนา กามะ๊ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 102/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

102 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเขีย
แบบด้านการก่อสร้าง  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายกิรวสั เหตุหาก 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายกิรวัส เหตุหาก 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 103/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

103 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเขีย
แบบด้านการก่อสร้าง 

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.นรูีซัน เปาะอีแต 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

น.ส.นูรีซัน เปาะอีแต 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 104/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

104 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บ
ข้อมูลด้านการก่อสร้าง  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.สิรริลักษณ์ 
นิลรัตน ์
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

น.ส.สริรลิักษณ์ นิลรัตน ์

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เง่ือนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 105/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

105 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บ
ข้อมูลด้านการก่อสร้าง 

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.มุนาร์ สุหลง 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

น.ส.มุนาร์ สุหลง 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 106/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

106 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บ
ข้อมูลด้านการก่อสร้าง  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายธนพล ปราบไพร ี
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายธนพล ปราบไพร ี

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 107/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

107 จ้ า ง เหมาบริ การปฏิบั ติ ง าน
ประจ ารถ JCB  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายฮาซัน กาซา 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายฮาซัน กาซา 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 108/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

108 จ้ า ง เหมาบริ การปฏิบั ติ ง าน
ประจ ารถ JCB  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายซลุกีฟรี กาแจ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายซุลกีฟรี กาแจ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 109/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

109 จ้ า ง เหมาบริ การปฏิบั ติ ง าน
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายแวอาแซ แวโดย ี
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายแวอาแซ แวโดย ี

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 110/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

110 จ้ า ง เหมาบริ การปฏิบั ติ ง าน
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายซุนกีปลี สาและ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายซุนกีปลี สาและ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 111/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

111 จ้ า ง เหมาบริ การปฏิบั ติ ง าน
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายเฟาซี ดอเลาะ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายเฟาซี ดอเลาะ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 112/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

112 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุงรักษาประจ ากองช่าง  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายมะสดี โตะ๊เจ๊ะ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายมะสดี โต๊ะเจะ๊ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 113/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

113 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุงรักษาประจ ากองช่าง  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายมสุตากมิ สามะ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายมุสตากิม สามะ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 114/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

114 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุงรักษาประจ ากองช่าง  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอดลุย์ เจะเตะ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายอดุลย์ เจะเตะ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงือ่นไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 115/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

115 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด
หญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายแวอายุ เปาะอีแต
เยาะ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายแวอายุ เปาะอีแตเยาะ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 116/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

116 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด
หญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายมฮู าหมัดยากี 
โตะแว 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายมูฮ าหมัดยากี โตะแว 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 117/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

117 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด
หญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายรอสลี อาล ี
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายรอสลี อาล ี

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 118/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

118 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด
หญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายแดแอ ฮะ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายแดแอ ฮะ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 119/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

119 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด
หญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอับดลุอาซี สาแม 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายอับดุลอาซี สาแม 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 120/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

120 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด
หญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอับดลุมานะ 
เจ๊ะเล๊าะ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายอับดุลมานะ เจะ๊เล๊าะ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 121/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

121 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด
หญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอดลุ โดย ี
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายอดุล โดย ี

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 122/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

122 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด
หญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอรดีูวัน ตอปอ 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายอรีดูวัน ตอปอ 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 123/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

123 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด
หญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอุสมาน ยะหริ่ง 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายอุสมาน ยะหริ่ง 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 124/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

124 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด
หญ้า ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอัรฟาน เย๊ะมเูร็ง 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

นายอัรฟาน เย๊ะมูเร็ง 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 125/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

125 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรักษาความ
สะอาด  

102,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

102,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.ยูวารี มะลาพ ี
เสนอราคา   
102,000.- บาท 

น.ส.ยูวารี มะลาพ ี

ราคา 102,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 126/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

126 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝ่ายพัฒนา
รายได้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.ณฐญิา แดงวิไล 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

น.ส.ณฐญิา แดงวิไล 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 127/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

127 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝ่ายพัฒนา
รายได้  

51,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

51,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.ฮาบีบะห์ อาแย 
เสนอราคา   
51,000.- บาท 

น.ส.ฮาบีบะห์ อาแย 

ราคา 51,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 128/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

128 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานตามโครงการส ารวจ
ปรับปรุงเลขหมายประจ าบ้าน  

102,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

102,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางนูรตสันิม ยโูซะ 
เสนอราคา   
102,000.- บาท 

นางนูรตัสนมิ ยูโซะ 

ราคา 102,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 130/2566 
ลงวันท่ี 3 ต.ค. 2565 

129 จ้ า งท า ป้ า ยประชาสั มพั น ธ์
ลงทะเบียนผู้ สู งอายุและคน
พิการ 

19,836.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

19,836.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
19,836.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 19,836.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 131/2566 
ลงวันท่ี 21 ต.ค. 2565 

130 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ที่ดีงามของท้องถิ่น 

3,513.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

3,513.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
3,513.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 3,513.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 132/2566 
ลงวันท่ี 21 ต.ค. 2565 

131 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 
แบบไม่ประจ าทาง 

14,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

14,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอาหะมะ บารา
เฮง 
เสนอราคา   
14,000.- บาท 

นายอาหะมะ บาราเฮง 

ราคา 14,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 133/2566 
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


