
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง  กจ ๔๐๑ 
ยะลา 

24,160.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

24,160.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ซอย ๖ เซอร์วิส 
เสนอราคา   
24,160.- บาท 

ซอย ๖ เซอร์วสิ 

ราคา 24,160.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 93/2565 
ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2564 

2 จ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอกปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

32,760.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

32,760.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวยะมีละ๊ 
มะเระ 
เสนอราคา   
32,760.- บาท 
 

นางสาวยะมลี๊ะ มะเระ 

ราคา 32,760.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 95/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

3 จ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอกปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

32,760.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

32,760.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายตรัมีซี บาเก็ง 
เสนอราคา   
32,760.- บาท 
 

นายตัรมีซี บาเก็ง 

ราคา 32,760.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 96/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

4 จ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอกปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

32,760.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

32,760.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายสาริฟ สือแม 
เสนอราคา   
32,760.- บาท 
 

นายสาริฟ สือแม 

ราคา 32,760.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 97/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

5 จ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอกปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

32,760.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

32,760.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอับดลุฮาลิม 
เละแตโซะ๊ 
เสนอราคา   
32,760.- บาท 
 

นายอับดุลฮาลมิ เละแต
โซ๊ะ 

ราคา 32,760.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 98/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

6 จ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอกปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

32,760.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

32,760.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมสุตากมิ นานา
ด ี
เสนอราคา   
32,760.- บาท 
 

นายมุสตากิม นานาด ี

ราคา 32,760.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 99/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

7 จ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอกปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

32,760.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

32,760.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัตมัน อับดุลรา
มาน 
เสนอราคา   
32,760.- บาท 
 

นายอัตมัน อับดลุรามาน 

ราคา 32,760.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 100/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

8 จ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอกปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

32,760.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

32,760.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายวัรดีย์ ยีเร็ง 
เสนอราคา   
32,760.- บาท 
 

นายวัรดีย์ ยเีร็ง 

ราคา 32,760.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 101/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

9 จ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอกปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

32,760.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

32,760.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายซูฟฟียัน กา
เซาะ 
เสนอราคา   
32,760.- บาท 
 

นายซูฟฟียัน กาเซาะ 

ราคา 32,760.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 102/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

10 จ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอกปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

32,760.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

32,760.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอดลุย์ เจะแม 
เสนอราคา   
32,760.- บาท 
 

นายอดุลย์ เจะแม 

ราคา 32,760.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 103/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

11 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า, ตัด
แต่งต้นไม้ พร้อมเก็บขน ใน
เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
หมู่ที่ ๑-๑๓ 

499,287.45
.-บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

499,287.45.
-บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท เอ็มเอส แอด
แวอร์ไทซิง จ ากัด 
เสนอราคา   
499,287.45.- บาท 
 

บริษัท เอ็มเอส แอดแวอร์
ไทซิง จ ากดั 

ราคา 499,287.45.- 
บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 104/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

12 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โรค
โควิด 19 พร้อมติดตั้ง 

6,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

6,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอม็เอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
6,500.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 6,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 105/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

13 จ้างโครงการจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองสะ
เตงนอกในรูปแบบปฏิทิน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

499,600.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

499,600.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างห้นส่วนสามญั 
เพ้นท์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ 
สตูดโิอ 
เสนอราคา   
499,600.- บาท 

ห้างห้นส่วนสามัญเพ้นท์
บ็อกซ์ ครีเอทีฟ สตูดโิอ 

ราคา 499,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 106/2565 
ลงวันท่ี 8 พ.ย. 2564 

14 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร บุ ค ค ล
ธรรมดาปฏิบัติงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

24,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

24,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายต่วนพัชนิโจร์ 
รอยา 
เสนอราคา   
24,000.- บาท 
 

นายต่วนพัชนิโจร์ รอยา 

ราคา 24,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 107/2565 
ลงวันท่ี 8 พ.ย. 2564 

15 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร บุ ค ค ล
ธรรมดาปฏิบัติงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

24,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

24,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอุสมาน กาจ ิ
เสนอราคา   
24,000.- บาท 
 

นายอุสมาน กาจ ิ

ราคา 24,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 108/2565 
ลงวันท่ี 8 พ.ย. 2564 

16 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
ร ถ บ ร ร ทุ ก  ๖  ล้ อ ดั๊ ม พ์ 
หมาย เลขทะ เบี ยน  ๘๐ -
๕๒๑๗ ยะลา 

9,470.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,470.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
9,470.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 9,470.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 109/2565 
ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2564 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

17 จ้างโครงการจัดท าวารสาร
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ในรูปแบบออนไลน์ 

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เปเปอร์คัท ดีไซน ์
เสนอราคา   
9,000.- บาท 
 

เปเปอร์คัท ดไีซน ์

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 110/2565 
ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2564 

18 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาท า
ความสะอาดอาคารโรงเรียน
อนุบาลพงบูโล๊ะ (หลังใหม่) 

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอาหะมะ จาร ู
เสนอราคา   
9,000.- บาท 
 

นายอาหะมะ จาร ู

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงือ่นไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 111/2565 
ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2564 

19 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถบ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมาย เลขทะ เบี ยน  80 -
4198 ยะลา 

20,555.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

20,555.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
20,555.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 20,555.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 112/2565 
ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2564 

20 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่
โครงการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง 

85,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

85,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวขวัญฤทัย 
ทองสั้น 
เสนอราคา   
85,000.- บาท 

นางสาวขวัญฤทัย ทองสั้น 

ราคา 85,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 113/2565 
ลงวันท่ี 15 พ.ย. 2564 

21 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
กองคลัง 

13,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

13,500.- 
บาท 

จดัจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
13,500.- บาท 
 

คอมบาย 

ราคา 13,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 115/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2564 

22 จ้างท าป้ายไวนิลติดตั้งบริเวณ
พื้นที่ถนนที่ปิดทาง เข้า  - 
ออก ช่ัวคราว 

15,210.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

15,210.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
15,210.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 15,210.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 116/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2564 

23 ป้ายไวนิล “ป้ายไวนิลศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจป้องกัน
และแก้ปัญหา อุทกภัย วาต
ภัย และดินโคลนถล่ม ขนาด 
๕x๑.๕ เมตร 

2,250.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,250.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
2,250.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 2,250.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 117/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2564 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

24 จ้างเหมาซ๋อมปะหลุม่ถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

499,870.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

499,870.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี
หนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
เสนอราคา   
499,870.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีหนึ่ง 
เอ็นจิเนียริ่ง 

ราคา 499,870.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 118/2565 
ลงวันท่ี 119 พ.ย. 2564 

25 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

13,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

13,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
13,500.- บาท 
 

คอมบาย 

ราคา 13,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 120/2565 
ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2564 

26 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์หมายเลขทะเบียน 
ตค- ๒๗๐  ยะลา 

6,687.50.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

6,687.50.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท หาดใหญ่ เจ
ซีบี อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา   
6,687.50.- บาท 

บริษัท หาดใหญ่ เจซีบี 
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

ราคา 6,687.50.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 121/2565 
ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 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 2.1/2565 
ลงวันท่ี 1 พ.ย. 2564 

2 ซื้อแบริเออร์พลาสติกแบบ
บรรจุน้ าได ้

35,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

35,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เอ็มเอสสปอร์ต 
เสนอราคา   
35,000.- บาท 
 

เอ็มเอสสปอร์ต 

ราคา 35,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 3/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

3 ซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ขนาดซอง 50 กรมั 

30,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

18,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
18,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 18,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 4/2565 
ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564 

4 ซื้อวัสดุส านักงานกองคลัง 29,995.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

29,995.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา   
29,995.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ ์

ราคา 29,995.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 6/2565 
ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2564 

5 ซื้อแบตเตอรีร่ถบรรทุก ๖ 
ล้อดั๊มพ์ หมายเลขทะเบียน 
๘๐ - ๕๒๑๗ ยะลา 

6,700.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

6,700.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
6,700.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 6,700.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 7/2565 
ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2564 

6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 38,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

38,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านเอม็ เซอร์วสิ 
เสนอราคา   
38,500.- บาท 

ร้านเอ็ม เซอร์วิส 

ราคา 38,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 8/2565 
ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2564 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 10,340.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

10,340.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา 
10,340.- บาท 

ร้านคอมบาย 

ราคา 10,340.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 9/2565 
ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2564 

8 ซื้อวัสดุส านักงาน 18,516.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

18,516.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา 
18,516.- บาท 

ร้านคอมบาย 

ราคา 18,516.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 10/2565 
ลงวันท่ี 11 พ.ย. 2564 

9 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 11/2565 
ลงวันท่ี 11 พ.ย. 2564 

10 ซื้อวัสดุกีฬา 6,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

6,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เอ็มเอสสปอร์ต 
เสนอราคา 
6,000.- บาท 

เอ็มเอสสปอร์ต 

ราคา 6,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 14/2565 
ลงวันท่ี 15 พ.ย. 2564 

11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,440.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,440.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา 
3,440.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
ไทยวัฒน์ 

ราคา 3,440.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 15/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2564 

12 ซื้อกระสอบและเชือกฟาง
ม้วนแน่น 

6,825.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

6,825.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
6,825.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 6,825.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 16/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

13 ซื้ อ ถุ ง ยั ง ชี พ ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

133,800.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

133,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
นารีตะธรุกิจ 
เสนอราคา   
133,800.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนารีตะ
ธุรกิจ 

ราคา 133,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 17/2565 
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2564 

14 ซื้อวัสดุส านักงาน 26,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

26,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา   
26,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ ์

ราคา 26,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 18/2565 
ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2564 

15 เ ช่ า เหมารถโดยสารปรับ
อากาศ 

15,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

15,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อันนุร ทัวร์ ท่องเที่ยว
ไทย 
เสนอราคา   
15,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันนุร 
ทัวร์ ท่องเที่ยวไทย 

ราคา 15,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 20/2565 
ลงวันท่ี 25 พ.ย. 2564 

16 ซื้อวัสดุส านักงานของกองช่าง 37,985.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

37,985.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
37,985.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑย์ 

ราคา 37,985.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 21/2565 
ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2564 

17 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 22/2565 
ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2564 

 
 


