
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
หม า ย เ ล ขทะ เ บี ย น  80-
6514 ยะลา 

64,450.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

64,450.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
64,450.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 64,450.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 227/2565 
ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2565 

2 จ้ า งท าป้ า ย ไ วนิ ลประชา 
สัมพันธ์ก าหนดช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ
ภาษีป้าย 

15,825.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

15,825.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
15,825.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 15,825.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 228/2565 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2565 

3 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถตักหน้าขุดหลัง (เจซีบี ) 
หมายเลชทะเบียน ตค-๒๖๗ 

73,965.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

73,965.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท หาดใหญ่ เจ
ซีบ๊  อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา   
73,965.- บาท 

บริษัท หาดใหญ่ เจซีบ๊  
อีควิปเม้นท์ จ ากัด  
ราคา 73,965.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 229/2565 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2565 

4 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถเจซีบี หมายเลขทะเบียน 
ตค - ๒๗๐ ยะลา 

19,950.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

19,950.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
19,950.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 19,950.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 230/2565 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2565 

5 จ้ างซ่อมรถกระเ ช้าไฟฟ้า 
ห ม า ย เ ล ขท ะ เ บี ย น  ๘ ๐ 
๖๕๗๓ ยะลา 

550.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

550.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
550.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 550.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 231/2565 
ลงวันท่ี 17 ม.ค. 2565 

6 จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อดัม๊ 
หมายเลชทะเบียน ๘๐ 
๕๒๑๗ ยะล 

2,280.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,280.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
2,280.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 2,280.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 232/2565 
ลงวันท่ี 17 ม.ค. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ คบุ๊ ก  หมาย เลขเครื่ อ ง 
๔๑๖๖๐๐๐๔๘ 

1,450.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

1,450.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
1,450.- บาท 
 

คอมบาย 

ราคา 1,450.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 233/2565 
ลงวันท่ี 17 ม.ค. 2565 

8 จ้างท าตรายาง (กองช่าง) 9,470.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,470.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอราคา   
9,470.- บาท 
 

พงษศ์ิลป์บล๊อก 

ราคา 9,470.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 234/2565 
ลงวันท่ี 18 ม.ค. 2565 

9 จ้ า ง ซ่ อ ม เ ป ลี่ ย น อ ะ ไ ห ล่
รถจักรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 1 กค 1272 ยะลา 

3,090.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,090.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัยมาน เจ๊ะแต 
เสนอราคา   
3,090.- บาท 
 

นายอัยมาน เจะ๊แต 

ราคา 3,090.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 235/2565 
ลงวันท่ี 21 ม.ค. 2565 

10 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถบ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมาย เลขทะ เบี ยน  80 -
7600 ยะลา 

6,310.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

6,310.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
6,310.- บาท 
 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 6,310.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 236/2565 
ลงวันท่ี 21 ม.ค. 2565 

11 จ้ า ง ซ่ อ ม แ ซ ม เ ค รื่ อ ง
คอมพิ ว เ ตอร์ ชนิ ดตั้ ง โ ต๊ ะ 
หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-
๐๐๖๕ 

14,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

14,000.-บาท จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
14,000.- บาท 
 

คอมบาย 

ราคา 14,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 237/2565 
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 2565 

12 จ้างท าโฟมบอร์ด ขนาด 50 
x 100 ซ.ม. 

3,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,400.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
3,400.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 3,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 238/2565 
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 2565 

13 จ้างเคลื่อนย้ายพร้อมตดิตั้งตู้
แร็คอินเทอร์เนต็และตู้สาขา
โทรศัพท์ภายใน ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑ 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

8,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
8,000.- บาท 

คอมบาย 

ราคา 8,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี239/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 ซ่ อม เ ครื่ อ งคอมพิ ว เ ตอร์ 
ห ม า ย เ ล ข ค รุ ภั ณ ฑ์ 
484600042 

950.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

950.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
950.- บาท 

คอมบาย 

ราคา 950.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
239.1/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 

15 จ้ า ง เหม าบุ คคล ธรรมดา
ปฏิบัติงานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบือแซง 

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวสไุลนี 
เจะแม 
เสนอราคา   
9,000.- บาท 

นางสาวสุไลนี เจะแม 

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 240/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

16 จ้ า ง เหม าบุ คคล ธรรมดา
ปฏิบัติงานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบือแซง 

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวนารมีาลย์ 
ฮะ 

เสนอราคา   
9,000.- บาท 

นางสาวนารีมาลย์ ฮะ 

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 241/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

17 จ้ า ง เหม าบุ คคล ธรรมดา
ปฏิบัติงานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร 

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวภาวดี ขวัญ
เชื้อ 

เสนอราคา   
9,000.- บาท 

นางสาวภาวดี ขวัญเชื้อ 

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 242/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

18 จ้ า ง เหม าบุ คคล ธรรมดา
ปฏิบัติงานการสอน ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร 

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางจันทิมา เจนจารุ
พงศ์ 
เสนอราคา   
9,000.- บาท 

นางจันทิมา เจนจารุพงศ ์

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 243/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

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

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวนูรลุฮูดา อา
โก๊ะ 

เสนอราคา   
9,000.- บาท 

นางสาวนูรุลฮูดา อาโก๊ะ 

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 244/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

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

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวยามีลา อา
แซ 

เสนอราคา   
9,000.- บาท 

นางสาวยามลีา อาแซ 

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 245/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

22 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร บุ ค ค ล 
ภายนอกปฏิบัติ งานรักษา
ความสะอาดอาคารฯของกอง
ช่าง 

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 246/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 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 247/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 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.นายเจ๊ะหะมะ สาแม 
เสนอราคา   
25,500.- บาท 

นายเจ๊ะหะมะ สาแม 

ราคา 25,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 248/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

25 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา
ความสะอาดอาคาร งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

25,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

25,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางสาวรอบีอะห์ บา
ซอ 
เสนอราคา   
25,500.- บาท 

นางสาวรอบีอะห์ บาซอ 

ราคา 25,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 249/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

26 จ้างเหมาบริการคนงานฉีด
ล้ า ง ถน น ป ร ะ จ า ร ถ ย น ต์
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์  ๑ ๐  ล้ อ 
หมายเลขทะเบียน บ-๐๗๖๕ 

27,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

27,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายฮัมซะฮ์ เจะ๊โกะ 
เสนอราคา   
27,000.- บาท 

นายฮัมซะฮ์ เจ๊ะโกะ 

ราคา 27,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 250/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

27 จ้างเหมาบริการคนงานฉีด
ล้ า ง ถน น ป ร ะ จ า ร ถ ย น ต์
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์  ๑ ๐  ล้ อ 
หมายเลขทะเบียน บ-๐๗๖๕ 

27,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

27,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

นายสัมฤทธ์ิ ศรีวโิรจน ์

ราคา 27,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 251/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

28 จ้ า ง เหม าบุ คคล ธรรมดา
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
กองการศึกษา อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ ห้องศูนย์สร้างสรรค์
หรรษา ช้ัน 2 และ ศูนย์    
ฟิตเนส ช้ัน 3 

27,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

27,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวสาลีนา มะดี
เยาะ 
เสนอราคา   
27,000.- บาท 
 

นางสาวสาลีนา มะดีเยาะ 

ราคา 27,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 252/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

29 จ้ า งซ่ อมและบ า รุ ง รั กษา
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กง ๙๙๓๘ ยะลา 

16,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

16,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ซอย 6 เซอร์วิส 
เสนอราคา   
15,100.- บาท 

ซอย 6 เซอร์วสิ 

ราคา 15,100.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 254/2565 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 
13 รายการ 

9,600.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,600.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย  
เสนอราคา   
9,600.- บาท 
 

คอมบาย 

ราคา 9,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 36/2565 
ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2565 

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 
17 รายการ 

16,390.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

16,390.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
16,390.- บาท 
 

คอมบาย 

ราคา 16,390.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 37/2565 
ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2565 

3 ซื้อวัสดุส านักงาน 26,460.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

26,460.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา   
26,460.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ ์

ราคา 26,460.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 38/2565 
ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2565 

4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน 9 ราย 

37,260.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

37,260.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
37,260.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 37,260.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 39/2565 
ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2565 

5 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 39.1/2565 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 2565 

6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๕ 
รายการ 

66,900.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

66,900.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ฮากิมก่อสร้าง 

เสนอราคา   
66,900.- บาท 

หจก.ฮากิมก่อสร้าง 

ราคา 66,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 40/2565 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2565 

 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 ซือ้ครุภณัฑส์  านกังาน 
ประเภทเต็นทผ์า้ใบพรอ้ม
โครงเหลก็ จ านวน ๔ หลงั 

340,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

340,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านมสุลมิการเบาะ  
เสนอราคา 
340,000.- บาท 

ร้านมุสลิมการเบาะ 

ราคา 340,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 41/2565 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2565 

8 ซือ้วสัดสุ  านกังาน 8,429.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

8,429.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. สกลเซ็นเตอร ์
เสนอราคา 
8,429.- บาท 

สกลเซ็นเตอร ์

ราคา 8,429.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 43/2565 
ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2565 

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ
คัดแยกขยะ 

17,798.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

17,798.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา 
17,798.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 17,798.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 44/2565 
ลงวันท่ี 14 ม.ค. 2565 

10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกอง
คลัง 

4,260.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

4,260.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา 
4,260.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 4,260.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 45/2565 
ลงวันท่ี 18 ม.ค. 2565 

11 ซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง 34,815.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

34,815.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ์   
34,815.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 34,815.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 46/2565 
ลงวันท่ี 18 ม.ค. 2565 

12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 35,100.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

35,100.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
35,100.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 35,100.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 47/2565 
ลงวันท่ี 30 ม.ค. 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 47.1/2565 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 วัสดุส านักงาน จ านวน 12 
รายการ 

4,354.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

4,354.-บาท จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านมสุลมิการเบาะ  
เสนอราคา 
4,354.- บาท 

ร้านมุสลิมการเบาะ 

ราคา 4,354.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 48/2565 
ลงวันท่ี 21 ม.ค. 2565 

15 ซื้อแบตเตอรี่ จ านวน 1 ลูก 
ทะเบียน 80-4198 ยะลา 

3,850.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,850.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เจรญิการยาง 
เสนอราคา 
3,850.- บาท 

เจริญการยาง 

ราคา 3,850.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 49/2565 
ลงวันท่ี 21 ม.ค. 2565 

16 ซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน (เครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ) 

10,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

8,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา 
8,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 8,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 50/2565 
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 2565 

17 ซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน (เก้าอี้
ท างาน) 

20,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

19,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท ฟาต้า จ ากัด 
เสนอราคา 
19,000.- บาท 

บริษัท ฟาต้า จ ากัด 

ราคา 19,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 51/2565 
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 2565 

18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

11,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เจรญิการยาง 
11,000.- บาท 
 

เจริญการยาง 

ราคา 11,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 52/2565 
ลงวันท่ี 52 ม.ค. 2565 

19 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 53/2565 
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 2565 

20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจดั
บอร์ด 

1,040.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

1,040.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
1,040.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 1,040.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 54/2565 
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 2565 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

21 ซื้อแบตเตอรี่ หมายเลข
ทะเบียน ๘๐-๔๗๒๖ ยะลา 

4,100.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

4,100.-บาท จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ค็อกพิทเจริญการยาง  
เสนอราคา 
4,100.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค็อกพิท
เจริญการยาง 

ราคา 4,100.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 55/2565 
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 2565 

22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถัง
ขยะ ขนาด 200 ลิตร และ 
ถังขยะขนาด 250 ลติร) 

92,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

92,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านเอม็เอสสปอรต์ 
เสนอราคา 
92,500.- บาท 

ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 

ราคา 92,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 56/2565 
ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2565 

23 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 
50 รายการ 

52,832.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

52,832.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา 
52,832.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ ์
ราคา 52,832.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 57/2565 
ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2565 

24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 45,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

43,700.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา 
43,700.- บาท 

คอมบาย 

ราคา 43,700.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 58/2565 
ลงวันท่ี 26 ม.ค. 2565 

25 ซื้อวัสดุส านักงาน 135,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

130,776.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาบริบูรณ ์
130,776.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ ์

ราคา 130,776.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 59/2565 
ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565 

26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 33,020.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

33,020.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
33,020.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
ไทยวัฒน์ 

ราคา 33,020.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 60/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 

27 ซื้อวัสดุส านักงาน ประเภท
เครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) 

81,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

81,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
81,800.- บาท 
 

คอมบาย 

ราคา 81,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 61/2565 
ลงวันท่ี 228 ม.ค. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 59,550.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

59,550.-บาท จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
59,550.- บาท 
 

คอมบาย 

ราคา 59,550.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 62/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 

29 ซื้อโต๊ะท างาน (แบบเข้ามมุ) 9,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท ฟาต้า จ ากัด 
เสนอราคา 
9,500.- บาท 

บริษัท ฟาต้า จ ากัด 

ราคา 9,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 63/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 

30 ซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก 2 บาน 

5,900.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

5,900.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท ฟาต้า จ ากัด 
เสนอราคา 
5,900.- บาท 

บริษัท ฟาต้า จ ากัด 

ราคา 5,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 64/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 

31 ซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก 2 บาน 

11,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

11,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท ฟาต้า จ ากัด 
เสนอราคา 
11,800.- บาท 

บริษัท ฟาต้า จ ากัด 

ราคา 11,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 65/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 

32 เก้าอี้ท างาน 2,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท ฟาต้า จ ากัด 
เสนอราคา 
2,500.- บาท 

บริษัท ฟาต้า จ ากัด 

ราคา 2,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 66/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 

33 เก้าอี้ท างาน 2,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท ฟาต้า จ ากัด 
เสนอราคา 
2,500.- บาท 

บริษัท ฟาต้า จ ากัด 

ราคา 2,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 67/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 

34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

10,480.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ยะลาบริบูรณ ี
เสนอราคา   
10,480.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ ์

ราคา 10,480.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 68/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 11,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

7,340.-บาท จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
7,340.- บาท 
 

คอมบาย 

ราคา 7,340.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 69/2565 
ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)  
จ านวน  ๑  คัน 

2,500,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

2,500,000.-
บาท 

 

จัดซื้อ 

โดยวิธวีิธี
คัดเลือก 

1. บริษัท เอเอ็มซี
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา   
2,498,000.- บาท 
2. บริษัท เอ็ม.เอม็.ที.
แมชชีนเนอรี่ จ ากัด 
เสนอราคา   
2,499,000.- บาท 
3. บริษัท มีทรัพย์กล
การ จ ากัด 
เสนอราคา   
2,500,000.- บาท 

บริษัท เอเอ็มซีอีควิปเม้นท์ 
จ ากัด 
ราคา 2,497,000.00.- 
บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 2/2565 
ลงวันท่ี 21 ม.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างก่อสร้างโครงการถมดิน
เพื่อท าที่จอดรถ ณ ส านักงาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดย
วิธีคัดเลือก 

3,000,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

3,000,0000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
3,016,000.- บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจู
เผ็งการโยธา 
เสนอราคา   
3,074,000.- บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุ
ดี คอน เอ็น 
เสนอราคา   
3,132,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 
ราคา 2,998,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 4/2565 
ลงวันท่ี 4 ม.ค. 2565 

2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์  หมู่ท่ี 
๑๒ 

2,260,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

2,221,170.16 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธีคัดเลือก 
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อาบาดีโยธากิจ 
เสนอราคา   
2,223,400.- บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ.เอ.เอ.บริการงาน
ก่อสร้าง 
เสนอราคา   
2,220,000.- บาท 
3. บริษัท อาร์.เอส.ซี
วิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
เสนอราคา   
2,225,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ.
เอ.บริการงานก่อสร้าง 
ราคา 2,215,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 5/2565 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2565 

 


