
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ๎างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 
ชื่อหนํวยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา๎ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ๎าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ไดร๎ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ๎าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซื้อหรือจ๎าง 

1 จ๎ า ง ซํ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-6224 
ยะลา 

7,430.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

7,430.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ซี
เอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 
เสนอราคา   
7,430.- บาท 

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ซเีอ็นเค 
ทรัค เซอร์วิสยะลา 

ราคา 7,430.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 431/2565 
ลงวันท่ี 6 พ.ค. 2565 

2 จ๎างเหมาบริการทางการแพทย์ 60,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

60,000.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายสไูฮมี เจ๏ะดาโอะ 
เสนอราคา   
60,000.-  บาท 

นายสูไฮมี เจ๏ะดาโอะ 

ราคา 60,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 432/2565 
ลงวันท่ี 9 พ.ค. 2565 

3 จ๎างซํอมและเปลี่ยนระบบแอร์ 
หมายเลขทะเบียน บต-๑๓๗๔ 
ยะลา 

5,400.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

5,400.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร๎าน เอ. เอ็น. ออดิโอ
คาร ์
เสนอราคา   
5,400.- บาท 

ร๎าน เอ. เอ็น. ออดิโอคาร์
ราคา 5,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 433/2565 
ลงวันท่ี 10 พ.ค. 2565 

4 จ๎างซํอมและเปลี่ยนอะไหลํ รถ
กระบะบรรทุก (แบบยกได๎) 
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๗ 
ยะลา 

34,600.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

34,600.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
34,600.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 34,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 434/2565 
ลงวันท่ี 10 พ.ค. 2565 

5 จ๎างโครงการจัดท าวารสารของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกใน
รูปแบบออนไลน์ 

9,060.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,060.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร๎านเปเปอร์คัท 
ดีไซน ์
เสนอราคา   
9,060.- บาท 

ร๎านเปเปอร์คัท ดีไซน ์

ราคา 9,060.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 435/2565 
ลงวันท่ี 11 พ.ค. 2565 

6 จ๎ 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 

40,354.83
บาท 

(เงินรายได๎) 
ปีงบประมาณ 

2565 

40,354.83 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสาวปัทมา เจะนา 
เสนอราคา   
40,354.83 บาท 

นางสาวปัทมา เจะนา 

ราคา 40,354.83 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 436/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 2565 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา๎ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ๎าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ๎าง รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ไดร๎ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ๎าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซื้อหรือจ๎าง 

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

40,354.83
บาท 

(เงินรายได๎) 
ปีงบประมาณ 

2565 

40,354.83 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอิสแมง มูฮ ามัด 
เสนอราคา   
40,354.83 บาท 

นายอิสแมง มฮู ามัด 

ราคา 40,354.83 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 437/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 2565 

8 จ๎ 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 

40,354.83
บาท 

(เงินรายได๎) 
ปีงบประมาณ 

2565 

40,354.83 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสาวนรูีซัง       
กะละโตะ 
เสนอราคา   
40,354.83 บาท 

นางสาวนูรีซัง กะละโตะ 

ราคา 40,354.83 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 438/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 2565 

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

40,354.83
บาท 

(เงินรายได๎) 
ปีงบประมาณ 

2565 

40,354.83 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอับดลุเลาะ เจ๏ะ
เดรร์าก ี
เสนอราคา   
40,354.83 บาท 

นายอับดุลเลาะ เจ๏ะเดรร์าก ี

ราคา 40,354.83 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 439/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 2565 

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

40,354.83
บาท 

(เงินรายได๎) 
ปีงบประมาณ 

2565 

40,354.83 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางรอปิอะ กะรียอ 
เสนอราคา   
40,354.83 บาท 

นางรอปิอะ กะรียอ 

ราคา 40,354.83 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 440/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 2565 

11 จ๎ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ปฏิบั ติ ง านภาร โรง  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๏ะ 

40,354.83
บาท 

(เงินรายได๎) 
ปีงบประมาณ 

2565 

40,354.83 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายอาหะมะ จาร ู
เสนอราคา   
40,354.83 บาท 

นายอาหะมะ จาร ู

ราคา 40,354.83 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 441/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 2565 

12 จ๎ า ง ซํ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-6514 
ยะลา 

21,470.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

21,470.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บีทีซี เจรญิการยาง 

เสนอราคา   
21,470.- บาท 

บีทีซี เจริญการยาง 

ราคา 21,470.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 443/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา๎ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ๎าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ๎าง รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ไดร๎ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ๎าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซื้อหรือจ๎าง 

13 จ๎ า ง ซํ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-4198 
ยะลา 

5,850.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

5,850.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก. ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 

เสนอราคา   
5,850.- บาท 

หจก. ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วิส
ยะลา 

ราคา 5,850.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 444/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565 

14 จ๎ า ง ซํ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7224 
ยะลา 

6,080.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

6,080.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 

เสนอราคา   
6,080.- บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 6,080.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 445/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565 

15 จ๎ า ง ซํ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-4800 
ยะลา 

6,640.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

6,640.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 

เสนอราคา   
6,640.- บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 6,640.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 446/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565 

16 ติดตั้ง สาย LAN ชนิด CAT ๖ 
พร๎อมรางเก็บสาย ๓ จุด 

3,900.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,900.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
3,900.- บาท 

คอมบาย 

ราคา 3,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 447/2565 
ลงวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

17 จ๎างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานด๎านการส ารวจสถาน
ประกอบกิจการเพื่อจัดท าข๎อมูล
ก าหนดอัตราคําธรรมเนียมใหมํ
ในพื้นที่ต าบลสะเตงนอก 

4,500.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

4,500.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสาวกอนีต๏ะ จา
เละ 

เสนอราคา   
4,500.- บาท 

นางสาวกอนีต๏ะ จาเละ 

ราคา 4,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 448/2565 
ลงวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

18 จ๎างท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บจัดเก็บขยะมูลฝอย 

2,160.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,160.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร๎านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
2,160.- บาท 

ร๎านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 2,160.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 449/2565 
ลงวันท่ี 20 พ.ค. 2565 

19 จ๎ า ง ซํ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-6224 
ยะลา 

10,930.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

10,930.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
ค็อกพิทเจริญการยาง 

เสนอราคา   
10,930.- บาท 

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ค็อกพิท
เจริญการยาง 

ราคา 10,930.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 450/2565 
ลงวันท่ี 22 พ.ค. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา๎ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ๎าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ๎าง รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ไดร๎ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ๎าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซื้อหรือจ๎าง 

20 จ๎างท าตรายาง 1,980.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

1,980.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. พงษ์ศิลป์บล๏อก 

เสนอราคา   
1,980.- บาท 

พงษ์ศิลป์บล๏อก 

ราคา 1,980.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 451/2565 
ลงวันท่ี 27 พ.ค. 2565 

21 จ๎ า ง ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ก อ ง
สวัสดิการสังคม 

34,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

34,000.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอับดลุเลาะ โต๏ะ
จอง 
เสนอราคา   
34,000.- บาท 

นายอับดุลเลาะ โต๏ะจอง 

ราคา 34,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 452/2565 
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 

22 จ๎างปฏิบัติงานชํวยงานสังคม
สงเคราะห์ 

34,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

34,000.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวซีนน่ีเร๏าะห์ 
ฮะ 
เสนอราคา   
34,000.- บาท 

นางสาวซีนน่ีเร๏าะห์ ฮะ 

ราคา 34,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 453/2565 
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 

23 จ๎างปฏิบัติงานชํวยงานฝ่าย
พัฒนาชุมชน 

34,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

34,000.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวบีบ๏ะ สาแม 
เสนอราคา   
34,000.- บาท 

นางสาวบีบ๏ะ สาแม 

ราคา 34,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 454/2565 
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 

24 จ๎างปฏิบัติงานบันทึกข๎อมูล
ทะเบียนราษฎร์ 

34,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

34,000.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวโนรี โต๏ะกู
เอง 
เสนอราคา   
34,000.- บาท 

นางสาวโนรี โต๏ะกูเฮง 

ราคา 34,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 455/2565 
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 

25 จ๎างท าความสะอาดถนนใน
เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

36,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

36,000.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายฮมัดี สุหลง 
เสนอราคา   
36,000.- บาท 

นายฮัมดี สุหลง 

ราคา 36,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 456/2565 
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 

26 จ๎ า ง ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ก อ ง
สวัสดิการสังคม 

34,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

34,000.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอับดลุการมิ 
ดออ ิ
เสนอราคา   
34,000.- บาท 

นายอับดุลการิม ดออิ 

ราคา 34,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 457/2565 
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา๎ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ๎าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ๎าง รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ไดร๎ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ๎าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซื้อหรือจ๎าง 

27 จ๎ า ง ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ก อ ง
สวัสดิการสังคม 

34,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

34,000.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. น.ส.สุไฮลา รอยา 
เสนอราคา   
34,000.- บาท 

น.ส.สไุฮลา รอยา 

ราคา 34,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 458/2565 
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 

28 จ๎างท าป้ายอะคริลิค 3,600.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,600.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร๎านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
3,600.- บาท 

ร๎านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 3,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 459/2565 
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 

29 จ๎ า ง เหม าบุ คคล ธรรมดา
ปฏิบัติงานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๏ะ 

36,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

36,000.- 
บาท 

จัดจ๎าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางจ าเนียร สุทธฺ
พงษ์ 
เสนอราคา   
36,000.- บาท 

นางจ าเนียร สุทธฺพงษ ์

ราคา 36,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 460/2565 
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 
ชื่อหนํวยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา๎ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ๎าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ไดร๎ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ๎าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซื้อหรือจ๎าง 

1 ซื้อต๎นกล๎าไม๎ โครงการ
สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎ 
ประจ าปี 2565 

6,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

6,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร๎านสวนอํูทองไม๎
ประดับ 
เสนอราคา   
6,000.- บาท 

ร๎านสวนอูํทองไม๎ประดับ 

ราคา 6,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 145/2565 
ลงวันท่ี 6 พ.ค. 2565 

2 ซื้อปุ๋ย โครงการสํงเสริมการ
ปลูกต๎นไม๎ ประจ าปี 2565 

750.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

750.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร๎านสวนอํูทองไม๎
ประดับ 
เสนอราคา   
750.- บาท 
 

ร๎านสวนอูํทองไม๎ประดับ 

ราคา 750.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 146/2565 
ลงวันท่ี 6 พ.ค. 2565 

3 ซื้ออุปกรณ์ โครงการขลิบ
หนังหุ๎มปลายอวัยวะเพศชาย
ในเยาวชน 

3,600.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,600.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
3,600.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 3,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 147/2565 
ลงวันท่ี 9 พ.ค. 2565 

4 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง 13,720.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

13,720.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
13,720.- บาท 

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ยะลา
ไทยวัฒน์ 

ราคา 13,720.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 148/2565 
ลงวันท่ี 10 พ.ค. 2565 

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง
คลัง) 

27,250.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

27,250.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เฟาซาน
คอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
27,250.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์

ราคา 27,250.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 149/2565 
ลงวันท่ี 10 พ.ค. 2565 

6 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 100,000.-
บาท 

(เงินรายได๎) 
ปีงบประมาณ 

2565 

100,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. วี บริการ 
เสนอราคา   
100,000.- บาท 
 

วี บริการ 

ราคา 100,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 151/2565 
ลงวันท่ี 12 พ.ค. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 
 
 
 

 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา๎ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ๎าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ไดร๎ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ๎าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซื้อหรือจ๎าง 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 45,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

44,260.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 
44,260.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์

ราคา 44,260.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 152/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565 

8 ซื้อวัสดุส านักงาน 12,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

11,380.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
11,380.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 11,380.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 153/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565 

9 ซื้อวัสดุส านักงาน 6,500.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

6,190.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา 
6,190.- บาท 

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ ์

ราคา 6,190.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 154/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 45,000.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

44,260.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 
44,260.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์

ราคา 44,260.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 155/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565 

11 ซื้อวัสดุกีฬา 45,978.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

45,978.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. รือเสาะบ๎านกีฬา 
เสนอราคา 
45,978.- บาท 

รือเสาะบ๎านกีฬา 

ราคา 45,978.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 156/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565 

12 ซื้อยางนอกรถยนต ์ 19,550.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

19,550.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บีทีซี เจรญิการยาง   
19,550.- บาท 
 

บีทีซี เจริญการยาง 

ราคา 19,550.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 157/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2565 

13 สายยาง 5/8x100 เมตร 
จ านวน 1 ขด 

2,400.-บาท 
(เงินรายได๎) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,400.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
2,400.- บาท 
 

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ยะลา
ไทยวัฒน์ 

ราคา 2,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 158/2565 
ลงวันท่ี 20 พ.ค. 2565 



แบบ สขร.1 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา๎ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ๎าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ไดร๎ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ๎าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข๎อตกลงในการซื้อหรือจ๎าง 

14 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 100,000.-
บาท 

(เงินรายได๎) 
ปีงบประมาณ 

2565 

100,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. วี บริการ 
เสนอราคา   
100,000.- บาท 
 

วี บริการ 

ราคา 100,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 159/2565 
ลงวันท่ี 24 พ.ค. 2565 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


