
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother 
กองคลัง 

5,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

5,800.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
5,800.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์

ราคา 5,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 366/2565 
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2565 

2 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่ง
กิ่งไม้ พร้อมเก็บขน 

499,826.80
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

499,826.80 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท ซีทีแอนด์
มีเดีย จ ากดั 
เสนอราคา   
499,826.80  บาท 

บริษัท ซีทีแอนด์มีเดยี จ ากัด 

ราคา 499,826.80 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 367/2565 
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2565 

3 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานด้านการส ารวจสถาน
ประกอบกิจการเพื่อจัดท าข้อมูล
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่
ในพื้นที่ต าบลสะเตงนอก 

18,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

18,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวนาซฮูาน มา
เละ 
เสนอราคา   
18,000.- บาท 

นางสาวนาซูฮาน มาเละ
ราคา 18,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 368/2565 
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2565 

4 จ้างโครงการจดัท าวารสารของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกใน
รูปแบบออนไลน ์

9,060.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,060.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านเปเปอร์คัท 
ดีไซน ์
เสนอราคา   
9,060.- บาท 

ร้านเปเปอร์คัท ดีไซน ์

ราคา 9,060.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 370/2565 
ลงวันท่ี 8 เม.ย. 2565 

5 จ้างท าป้ายไวนิลประชา สัมพันธ์ 
(กองช่าง) 

23,328.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

23,328.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา   
23,328.- บาท 
 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 23,328.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 371/2565 
ลงวันท่ี 12 เม.ย. 2565 

6 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถ
กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 
๘๐-๖๕๗๓ ยะลา 

38,960.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

38,960.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บีทีซี เจรญิการยาง 
เสนอราคา   
38,960.- บาท 

บีทีซี เจริญการยาง 

ราคา 38,960.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 372/2565 
ลงวันท่ี 12 เม.ย. 2565 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถบรรทุก ๖ ล้อดั๊ม หมาย เลข
ทะเบียน ๘๐-๕๒๑๗ ยะลา 

13,690.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

13,690.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ค็อกพิทเจริญการยาง 
เสนอราคา   
13,690.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค็อกพิท
เจริญการยาง 

ราคา 13,690.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 373/2565 
ลงวันท่ี 12 เม.ย. 2565 

8 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถเจซีบี 
หมายเลขทะเบียน ตค -๒๗๐ 
ยะลา 

64,849.49
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

64,849.49 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท หาดใหญ่ เจซี
บี อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา   
64,849.49 บาท 

บริษัท หาดใหญ่ เจซีบี 
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

ราคา 64,849.49  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 374/2565 
ลงวันท่ี 12 เม.ย. 2565 

9 จ้ า งท า ป้ า ยประชาสั มพั น ธ์
ต้อนรับรอมฎอน 

18,816.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

18,816.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา   
18,816.- บาท 
 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 18,816.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 375/2565 
ลงวันท่ี 12 เม.ย. 2565 

10 จ้างซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 
๙๙๓๘ ยะลา 

23,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

23,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ซอย 6 เซอร์วิส 
เสนอราคา   
22,340.- บาท 

ซอย 6 เซอร์วสิ 

ราคา 22,340.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 376/2565 
ลงวันท่ี 20 เม.ย. 2565 

11 จ้างเหมารถแมคโเล็ก,รถแมคโค
และรถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อม
พนักงานขับรถ 

162,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

162,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 

เสนอราคา   
162,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 162,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 377/2565 
ลงวันท่ี 21 เม.ย. 2565 

12 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถ
กระบะ บต ๑๓๗๔ ยะลา 

6,067.92บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

6,067.92 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท ปัตตานเีจรญิ
เทรดดิ้ง (1972) จ ากัด 

เสนอราคา   
6,067.92 บาท 

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 
(1972) จ ากดั 

ราคา 6,067.92 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 378/2565 
ลงวันท่ี 21 เม.ย. 2565 

13 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๙๘ 
ยะลา 

4,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

4,200.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก. ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 

เสนอราคา   
4,200.- บาท 

หจก. ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วิส
ยะลา 

ราคา 4,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 379/2565 
ลงวันท่ี 21 เม.ย. 2565 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7402 
ยะลา 

13,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

13,800.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 

เสนอราคา   
13,800.- บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 13,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 380/2565 
ลงวันท่ี 22 เม.ย. 2565 

15 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของ
กองคลัง 

64,900.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

64,900.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เฟาซานคอมพิวเตอร ์

เสนอราคา   
64,900.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์

ราคา 64,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 381/2565 
ลงวันท่ี 25 เม.ย. 2565 

16 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80 - 4800 
ยะลา 

26,230.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

26,230.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
26,230.- บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 26,230.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 382/2565 
ลงวันท่ี 27 เม.ย. 2565 

17 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ 

2,300.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,300.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์

เสนอราคา   
2,300.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์

ราคา 2,300.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 383/2565 
ลงวันท่ี 27 เม.ย. 2565 

18 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7815 
ยะลา 

7,330.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

7,330.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
7,330.- บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 7,330.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 384/2565 
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 2565 

19 จ้างซอมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ 

2,420.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,420.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านเฟาซาน
คอมพิวเตอร ์

เสนอราคา   
2,420.- บาท 

ร้านเฟาซานคอมพิวเตอร ์

ราคา 2,420.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 385/2565 
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 2565 

21 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถ
จักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน 
กนง๒๑๗ ยะลา 

1,780.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

1,780.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัยมาน เจ๊ะแต 

เสนอราคา   
1,780.- บาท 

นายอัยมาน เจะ๊แต 

ราคา 1,780.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 386/2565 
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

22 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหลร่ถ
จักรายานยนต์  หมายเลข
ทะเบียน ท๙๖๔๔ ยะลา 

940.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

940.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัยมาน เจ๊ะแต 

เสนอราคา   
940.- บาท 

นายอัยมาน เจะ๊แต 

ราคา 940.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 387/2565 
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 2565 

23 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา
ความสะอาด อาคารห้อง
ละหมาดและอาคารห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองสะเตง
นอก 

25,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

25,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวฟาตเีมาะ 
เจ๊ะลมีา 
เสนอราคา   
25,500.- บาท 
 

นางสาวฟาตีเมาะ เจะ๊ลีมา 

ราคา 25,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 388/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

24 ปฏิบัติงานดูแลรักษาความ
ส ะ อ า ด ภ า ย น อ ก อ า ค า ร
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

25,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

25,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายเจะ๊หะมะ 
สาแม 
เสนอราคา   
25,500.- บาท 

นายเจ๊ะหะมะ สาแม 

ราคา 25,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 389/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

25 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา
ความสะอาดอาคาร งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

27,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

27,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวรอซาดา  
มะแซ 
เสนอราคา   
27,000.- บาท 

นางสาวรอซาดา  มะแซ 

ราคา 27,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 390/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

26 จ้างท าความสะอาดถนนใน
เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

27,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

27,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายฮมัซะฮ์ เจะ๊โกะ 
เสนอราคา   
27,000.- บาท 
 

นายฮัมซะฮ์ เจ๊ะโกะ 

ราคา 27,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 391/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

27 จ้างท าความสะอาดถนนใน
เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

27,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

27,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายสัมฤทธ์ิ ศรี
วิโรจน ์
เสนอราคา   
27,000.- บาท 

นายสัมฤทธ์ิ ศรีวโิรจน์ะ 

ราคา 27,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 392/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

28 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงานท าความสะอาด 
ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ใน
สนามกีฬาหมู่ท่ี 8 

45,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

45,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายลุกมัน  กามา 
เสนอราคา   
45,000.- บาท 

นายลุกมัน  กามา 

ราคา 45,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 393/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

29 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงานท าความสะอาด 
ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ใน
สนามกีฬาหมู่ท่ี 8 

45,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

45,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายยามรี  เจะมัน 
เสนอราคา   
45,000.- บาท 

นายยามรี  เจะมัน 

ราคา 45,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 394/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

30 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงานท าความสะอาด 
ดูแลต้นไม้และสนามหญ้าใน
สนามกีฬาหมู่ท่ี 6 

45,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

45,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมาโซ  ฮะ 
เสนอราคา   
45,000.- บาท 

นายมาโซ  ฮะ 

ราคา 45,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 395/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

31 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงานท าความสะอาด 
ดูแลต้นไม้และสนามหญ้าใน
สนามกีฬาหมู่ท่ี 6 

45,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

45,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมฮูัมหมัดอาลี  
กาหลง 
เสนอราคา   
45,000.- บาท 

นายมูฮมัหมดัอาลี  กาหลง 

ราคา 45,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 396/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

32 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงานท าความสะอาด 
ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ใน
ศูนย์วิทยาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ ณ ตลาดเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
หมู่ท่ี 4 

45,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

45,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวยาวารี      
ยูโซะ 
เสนอราคา   
45,000.- บาท 

นางสาวยาวารี  ยูโซะ 

ราคา 45,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 397/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

33 จ้ า ง เหม าบุ คคล ธรรมดา
ปฏิบัติงานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ 

45,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

45,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสาวนรูุลฮูดา อา
โก๊ะ 
เสนอราคา   
45,000.- บาท 

นางสาวนูรุลฮูดา อาโก๊ะ 

ราคา 45,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 398/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

34 จ้ า ง เหม าบุ คคล ธรรมดา
ปฏิบัติงานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส 

45,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

45,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวมารียาณี สา
เมาะ 
เสนอราคา   
45,000.- บาท 

นางสาวมารยีาณี สาเมาะ 

ราคา 45,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 399/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

35 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดอาคาร
ส านักงานของกองคลัง 

40,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

40,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวยูวารี มะลา
พี 
เสนอราคา   
40,000.- บาท 

นางสาวยูวารี มะลาพ ี

ราคา 40,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 400/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

36 จ้างลูกจ้างโครงการกองช่าง 25,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

25,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวพาซีนา 
กาม๊ะ 
เสนอราคา   
25,500.- บาท 

นางสาวพาซีนา กาม๊ะ 

ราคา 25,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 401/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

37 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร บุ ค ค ล
ธรรมดาปฏิบัติงานประจ า
ท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
ประจ ารถหมายเลขทะเบียน 
80-4198 โซนท่ี 14 

18,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

18,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายซาราดิน เจะ๊ซ ู
เสนอราคา   
18,000.- บาท 
 

นายซาราดิน เจ๊ะซ ู

ราคา 18,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 402/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

38 จัดจ้างฝ่ายพัฒนารายได้ 42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวฮาบีบะห์ 
อาแย 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นางสาวฮาบีบะห์ อาแย 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 404/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

39 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร
บุคคลภายนอกฝ่ายพัฒนา
รายได้ 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวณฐิญา  
แดงวิไล 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นางสาวณฐิญา  แดงวิไล 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 405/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

40 จ้ า ง เหม าบุ คคล ธรรมดา
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
กองการศึกษา 

45,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

45,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวสาลีนา มะดี
เยาะ 
เสนอราคา   
45,000.- บาท 

นางสาวสาลีนา มะดีเยาะ 

ราคา 45,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 406/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

41 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร บุ ค ค ล 
ภายนอก- 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวสริิลักษณ์ 
นิลรัตน ์
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นางสาวสิรลิักษณ์ นิลรตัน ์

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 407/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

42 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร บุ ค ค ล 
ภายนอก- 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวมุนาร์ สุหลง 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นางสาวมุนาร์ สุหลง 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 408/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

43 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร บุ ค ค ล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายธนพล ปราบ
ไพร ี
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายธนพล ปราบไพร ี

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 409/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

44 จ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายกิรวสั เหตหุาก 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายกิรวัส เหตุหาก 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 410/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

45 จ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวนูรซีัน เปาะ
อีแต 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นางสาวนูรีซัน เปาะอีแต 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 411/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

46 จ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายเฟาซี ดอเลาะ 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายเฟาซี ดอเลาะ 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 412/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

47 จ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายซุนกีปลี สาและ 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายซุนกีปลี สาและ 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 413/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

48 จ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายแวอาแซ แวโดย ี
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายแวอาแซ แวโดย ี

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 414/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

49 จ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมะสดี โต๊ะเจ๊ะ 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายมะสดี โต๊ะเจะ๊ 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 415/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

50 จ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอดลุย์ เจะเต 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายอดลุย์ เจะเต 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 416/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

51 จ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมสุตากีน สามะ 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายมุสตากีน สามะ 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 417/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

52 จ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายฮาซัน กาซา 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายฮาซัน กาซา 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 418/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

53 จ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายซลูกีฟรี กาเจ 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายซูลกีฟรี กาเจ 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 419/2565 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อแบตเตอรี่ ท ๙๖๔๔ 500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัยมาน เจ๊ะแต 
เสนอราคา   
500.- บาท 
 

นายอัยมาน เจะ๊แต 

ราคา 500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 117/2565 
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 2565 

2 ซื้อแบตเตอรีร่ถจักรยานยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กนง 217 
ยะลา 

600.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัยมาน เจ๊ะแต 
เสนอราคา   
600.- บาท 
 

นายอัยมาน เจะ๊แต 

ราคา 600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 118/2565 
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 2565 

3 ซื้อวัสดุงานส านักงาน 30,150.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

30,150.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา   
30,150.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ ์

ราคา 30,150.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 120/2565 
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2565 

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 48,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

48,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
47,570.- บาท 

คอมบาย 

ราคา 47,570.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 121/2565 
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2565 

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,050.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

1,050.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
1,050.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 1,050.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 133/2565 
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2565 

6 ซื้อชุดไทยธรรมในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา 

5,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

5,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านชุนกวงพาณิชย ์
เสนอราคา   
5,000.- บาท 

ร้านชุนกวงพาณิชย ์

ราคา 5,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 134/2565 
ลงวันท่ี 11 เม.ย. 2565 

 
 
 
 
 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 36,630.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

36,630.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาไทยวัฒน์ 

เสนอราคา   
36,630.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
ไทยวัฒน์ 

ราคา 36,630.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 135/2565 
ลงวันท่ี 12 เม.ย. 2565 

8 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 100,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

100,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. วี บริการ 
เสนอราคา   
100,000.- บาท 
 

วี บริการ 

ราคา 100,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 136/2565 
ลงวันท่ี 12 เม.ย. 2565 

9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9,641.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,641.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา 
9,641.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 9,641.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 138/2565 
ลงวันท่ี 22 เม.ย. 2565 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 14,100.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

14,100.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 
14,100.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์

ราคา 14,100.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 139/2565 
ลงวันท่ี 22 เม.ย. 2565 

11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 72,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

72,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา 
72,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 72,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 140/2565 
ลงวันท่ี 22 เม.ย. 2565 

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

15,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ค็อกพิทเจริญการ   
15,000.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค็อกพิท
เจริญการ 

ราคา 15,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 141/2565 
ลงวันท่ี 25 เม.ย. 2565 

13 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 100,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

100,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. วี บริการ 
เสนอราคา   
100,000.- บาท 
 

วี บริการ 

ราคา 100,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 142/2565 
ลงวันท่ี 27 เม.ย. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,860.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,860.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาไทยวัฒน์ 

เสนอราคา   
2,860.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
ไทยวัฒน์ 

ราคา 2,860.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 143/2565 
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 2565 

15 ซื้อวัสดุส านักงาน ของกอง
ช่าง 

3,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา   
3,000.- บาท 
 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 3,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 144/2565 
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 2565 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการ
ป รั บ ป รุ ง ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
ส านักงานเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก 

1,334,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

1,334,372.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โฮมเซ็นเตอร์ แอนด์ 
ดีไซน ์
เสนอราคา   
1,385,000.- บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาอาค - คอนส์ 
เสนอราคา   
1,360,000.- บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ช่วยสกุลเฟอร์นเิจอร ์
เสนอราคา   
1,332,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช่วย
สกุลเฟอร์นิเจอร์ ราคา 
1,325,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 10/2565 
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์  
จ านวน ๑  คัน 

1,664,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

1,664,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธคีัดเลือก 
1. บริษัท พิธาน
พาณิชย์ จ ากัด 
เสนอราคา   
1,664,000.- บาท 
2. บริษัท เอ.เอ.เอส.
มอเตอร์ จ ากดั 
เสนอราคา   
1,670,000.- บาท 

บริษัท พิธานพาณิชย์ 
จ ากัด ราคา 
1,664,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาซื้อ เลขท่ี 3/2565 
ลงวันท่ี 20 เม.ย. 2565 

 
 


