
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน  2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุโครงการเมาลดิ
สัมพันธ์ 

18,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

18,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
18,000.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 18,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 9/2566 
ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2565 

2 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 10/2566 
ลงวันท่ี 8 พ.ย. 2565 

3 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 4 
รายการ 

3,520.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

3,520.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
3,520.- บาท 

หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
ราคา 3,520.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 12/2566 
ลงวันท่ี 14 พ.ย. 2565 

4 ซื้อวัตถุดิบ โครงการส่งเสรมิ
อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

6,600.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

6,600.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. น.ส.ซไูฮบะ หะมะ 
เสนอราคา   
6,600.- บาท 
 

น.ส.ซูไฮบะ หะมะ 

ราคา 6,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 13/2566 
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2565 

5 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ

7,080.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

7,080.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
7,080.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 7,080.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 14/2566 
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2565 

6 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 15/2566 
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 ซื้อวัสดุส านักงาน (ส านัก
ปลัด) 

27,150.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

27,150.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
27,150.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 27,150.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 16/2566 
ลงวันท่ี 22 พ.ย. 2565 

8 จัดซื้อสายไฮดรอลิกส์ จ านวน 
๑ เส้น ตค ๒๖๗ ยะลา 

4,817.14
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

4,817.14 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท หาดใหญ่ เจ
ซีบ๊ อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา   
4,817.14 บาท 
 

บริษัท หาดใหญ่ เจซีบ๊ 
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

ราคา 4,817.14 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 17/2566 
ลงวันท่ี 25 พ.ย. 2565 

9 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 19/2566 
ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2565 

10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

17,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.บีทีซี เจริญการยาง 
เสนอราคา   
17,500.- บาท 
 

บีทีซี เจริญการยาง 

ราคา 17,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 20/2566 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 2565 

11  ซื้ออุปกรณ์และวัสดุเกษตร 
จ านวน 3 รายการ 

3,610.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

3,610.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
3,610.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 3,610.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 21/2566 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2565 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
วันที่ 30 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงประจ ากอง
ช่าง 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายมาหะมะ มา
สาระกามา 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายมาหะมะ มาสาระกามา 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 135/2566 
ลงวันท่ี 1 พ.ย 2565 

2 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ป ฏิ บั ติ ง า น ซ่ อ ม แ ซ ม ไ ฟฟ้ า
สาธารณประโยชน์ นายอารีฟัญ 
เจ๊ะหะ 

42,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

42,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอารีฟญั เจ๊ะหะ 
เสนอราคา   
42,500.- บาท 

นายอารีฟัญ เจะ๊หะ 

ราคา 42,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 136/2566 
ลงวันท่ี 1 พ.ย 2565 

3 จ้ า ง เหมาจัดตกแต่ งสถานที่
โครงการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง 

98,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

98,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวขวัญฤทัย 
ทองสั้น 
เสนอราคา   
98,000.- บาท 

นางสาวขวัญฤทัย ทองสั้น 

ราคา 98,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 137/2566 
ลงวันท่ี 4 พ.ย 2565 

4 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง 5,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

5,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ณรงค์ โมดิฟายต ์
เสนอราคา   
5,000.- บาท 

ณรงค์ โมดิฟายต ์

ราคา 5,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 138/2566 
ลงวันท่ี 4 พ.ย 2565 

5 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
งานนิติกร ผู้ช่วยนิติกร 

45,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

45,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวฐิตารีย์ อ้ า
หมัด 
เสนอราคา   
45,000.- บาท 

นางสาวฐิตารยี์ อ้ าหมัด 

ราคา 45,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 139/2566 
ลงวันท่ี 4 พ.ย 2565 

6 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถ
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 
กต 2239 ยะลา 

1,458.41 
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

1,458.41 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท เอ.เอ.เอส.
มอเตอร์ จ ากดั 
เสนอราคา   
1,458.41 บาท 
 

บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ 
จ ากัด 

ราคา 1,458.41 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 140/2566 
ลงวันท่ี 10 พ.ย 2565 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 จ้ า งท า ต ร าย า ง  จ า น วน  4 
รายการ 

840.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

840.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอราคา   
840.- บาท 

พงษ์ศิลป์บล๊อก 

ราคา 840.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 141/2566 
ลงวันท่ี 11 พ.ย 2565 

8 จ้ า งซ่ อม รถยนต์ ส่ ว นกล า ง 
หมายเลขทะเบียน ก-5795 
ยะลา 

91,645.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

91,645.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. อู่เสนอการช่าง 
เสนอราคา   
91,645.- บาท 

อู่เสนอการช่าง 

ราคา 91,645.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 142/2566 
ลงวันท่ี 11 พ.ย 2565 

9 จ้างท าสติ๊กเกอรเ์ก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมลูฝอย 

7,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

7,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
7,500.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 7,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 143/2566 
ลงวันท่ี 11 พ.ย 2565 

10 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ร ว จ อ า ค า ร
ครัวเรือนที่พักอาศัยเพื่อจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

12,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

12,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายต่วนพัชนิโจร์   
รอยา 
เสนอราคา   
12,000.- บาท 
 

นายต่วนพัชนิโจร์ รอยา 

ราคา 12,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 144/2566 
ลงวันท่ี 15 พ.ย 2565 

11 อุปกรณ์ เ ครื่ อ งปรั บอ ากาศ 
จ านวน 2 รายการ 

3,250.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

3,250.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท บี เอส เอ็นจี
เนีย จ ากัด 
เสนอราคา   
3,250.- บาท 

บริษัท บี เอส เอ็นจีเนีย 
จ ากัด 

ราคา 3,250.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 145/2566 
ลงวันท่ี 15 พ.ย 2565 

12 จ้ า ง เหมาล้อมร้ วลวดหนาม 
พร้อมวัสดุ 

29,925.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

29,925.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายมะนาเซ แวมะมิง 
เสนอราคา   
29,925.- บาท 

นายมะนาเซ แวมะมิง 

ราคา 29,925.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 146/2566 
ลงวันท่ี 16 พ.ย 2565 

13 เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถยนต์ 1,270.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,270.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
1,270.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 1,270.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 147/2566 
ลงวันท่ี 16 พ.ย 2565 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 จ้างร่วมลงนามถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสวันส าคัญของชาติ 
และของโลก วันท่ี 5 ธันวาคม 

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หนังสือพิมพ์ เอเซยี 
ทูเดย ์
เสนอราคา   
9,000.- บาท 

หนังสือพิมพ์ เอเซีย ทูเดย ์

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 148/2566 
ลงวันท่ี 23 พ.ย 2565 

15 จา้งท าตรายาง จ านวน 8 
รายการ 

1,850.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,850.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. พงษ์ศิลป์บล๊อก 

เสนอราคา   
1,850.- บาท 

พงษ์ศิลป์บล๊อก 

ราคา 1,850.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 150/2566 
ลงวันท่ี 25 พ.ย 2565 

16 อปุกรณเ์ครือ่งปรบัอากาศ 
จ านวน 2 รายการ 

3,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

3,200.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท บี เอส เอ็นจี
เนีย จ ากัด 
เสนอราคา   
3,200.- บาท 

บริษัท บี เอส เอ็นจีเนีย 
จ ากัด 

ราคา 3,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 151/2566 
ลงวันท่ี 25 พ.ย 2565 

17 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7600 
ยะลา 

9,700.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

9,700.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ซเีอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
9,700.- บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 9,700.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 152/2566 
ลงวันท่ี 30 พ.ย 2565 

18 จ้างท าป้ายโฟมบอร์ด ขนาด 15 
x 34.5 ซม. จ านวน 4 ป้าย 

160.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

160.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
160.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 160.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 153/2566 
ลงวันท่ี 30 พ.ย 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน  2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

1,640,843.16  
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

1,640,843.16 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.สหกรณโ์คนมหนอง
โพราชบุรี จ ากัด (ใน
พระบรมราชูปถัมภ์) 
เสนอราคา   
1,640,843.16 บาท 

สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จ ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) 
ราคา 1,640,843.16 
บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 1/2566 
ลงวันท่ี 15 พ.ย 2565 

 

 


