
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบกุมภาพันธ์ 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้ า ง จั ด ท า ว า ร ส า ร ข อ ง
เทศบาลเมืองสะเตงนอกใน
รูปแบบออนไลน์ 

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านเปเปอร์คัท 
ดีไซน ์
เสนอราคา   
9,000.- บาท 

ร้านเปเปอร์คัท ดีไซน ์

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 255/2565 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2565 

2 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร บุ ค ค ล
ธรรมดาปฏิบัติงานด้านการ
ส ารวจสถานประกอบกิจการ
เพื่อจัดท าข้อมูลก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใหม่ในพื้นที่
ต 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 256/2565 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2565 

3 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 25,344.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

25,344.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท ซีทีแอนด์
มีเดีย จ ากดั 
เสนอราคา   
25,344.- บาท 

บริษัท ซีทีแอนด์มีเดยี 
จ ากัด  
ราคา 25,344.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 257/2565 
ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2565 

4 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรณี
จัดเก็บขยะมูลฝอย 

5,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

5,200.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท ซีทีแอนด์
มีเดีย จ ากดั 
เสนอราคา   
5,200.- บาท 

บริษัท ซีทีแอนด์มีเดยี 
จ ากัด 

ราคา 5,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 258/2565 
ลงวันท่ี 9 ก.พ. 2565 

5 จ้ างซ่อมกลอนประตูและ
หน้าต่าง 

2,610.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,610.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน YLD  สเตนเลส 
เสนอราคา   
2,610.- บาท 

ร้าน YLD  สเตนเลส 

ราคา 2,610.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 259/2565 
ลงวันท่ี 9 ก.พ. 2565 

6 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงานท าความสะอาด
ดูแลต้นไมแ้ละสนามหญา้ใน
สนามกีฬาหมู่ที่ 8 

22,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

22,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายยามรี เจะมัน 
เสนอราคา   
22,500.- บาท 

นายยามรี เจะมัน 

ราคา 22,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 260/2565 
ลงวันท่ี 14 ก.พ. 2565 



แบบ สขร.1 

 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงานท าความสะอาด 
ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ใน
สนามกีฬาหมู่ที่ 8 

22,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

22,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายลุกมัน กามา 
เสนอราคา   
22,500.- บาท 

นายลุกมัน กามา 

ราคา 22,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 261/2565 
ลงวันท่ี 14 ก.พ. 2565 

8 จ้ า ง ท า ป ฏิ ทิ น ร อ ม ฎ อ น 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

75,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

75,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
75,000.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 75,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 262/2565 
ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2565 

9 จ้างเหมาบริการเช่าเหมารถตู้
โดยสารรวมน้ ามันเช้ือเพลิง 

21,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

21,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอาหะมะ บารา
เฮง 
เสนอราคา   
21,000.- บาท 
 

นายอาหะมะ บาราเฮง 

ราคา 21,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 263/2565 
ลงวันท่ี 18 ก.พ. 2565 

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

3,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายต่วนพัชนิโจร์ 
รอยา 
เสนอราคา   
3,500.- บาท 

นายต่วนพัชนิโจร์ รอยา 

ราคา 3,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 265/2565 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2565 

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

3,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอุสมาน กาจ ิ
เสนอราคา   
3,500.- บาท 

นายอุสมาน กาจ ิ

ราคา 3,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 266/2565 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2565 

12 ซ่อมรถส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 9140 ยะลา 

18,240.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

18,240.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก. ค็อกพิทเจรญิ
การยาง 
เสนอราคา   
18,240.- บาท 

หจก. ค็อกพิทเจริญการ
ยาง 

ราคา 18,240.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 267/2565 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2565 

13 จ้ า ง จั ด ท า ว า ร ส า ร ข อ ง
เทศบาลเมืองสะเตงนอกใน
รูปแบบออนไลน์ 

9,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านเปเปอร์คัท 
ดีไซน ์
เสนอราคา   
9,000.- บาท 

ร้านเปเปอร์คัท ดีไซน ์

ราคา 9,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 268/2565 
ลงวันท่ี 25 ก.พ. 2565 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 ซ่ อ ม เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

2,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,400.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท บี เอส เอ็นจี
เนีย จ ากัด 
เสนอราคา   
2,400.- บาท 

บริษัท บี เอส เอ็นจีเนีย 
จ ากัด 

ราคา 2,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 270/2565 
ลงวันท่ี 225 ก.พ. 2565 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบกุมภาพันธ์ 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

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 71/2565 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2565 

2 ซื้อยางนอกเรเดยีล 205-
85-16 

34,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

34,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เจรญิการยาง 
เสนอราคา   
34,000.- บาท 
 

เจริญการยาง 

ราคา 34,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 72/2565 
ลงวันท่ี 9 ก.พ. 2565 

3 ซื้อกระเป๋าบรรจเุอกสาร
พร้อมสกรีนข้อความโครงการ
อบรมบุคลากรเพื่อต่อต้าน
คอร์รัปช่ันประจ าปี 2565 

12,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

12,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
12,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 12,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 74/2565 
ลงวันท่ี 10 ก.พ. 2565 

4 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 75/2565 
ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2565 

5 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 76/2565 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2565 

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เครื่องคอมพิวเตอร์) 

13,180.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

13,180.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 

เสนอราคา   
13,180.- บาท 

คอมบาย 
ราคา 13,180.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 80/2565 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2565 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบกุมภาพันธ์ 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายก าปงบูเกะ - กูโบร์  หมู่ที่ 
๘ 

2,467,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

2,650,394.82 
 บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี
หนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
เสนอราคา   
2,647,000.- บาท 
2. เอฟ.แอล.การ
ก่อสร้าง 
เสนอราคา   
2,650,300.- บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ซายูตี การโยธา 
เสนอราคา   
2,649,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีหนึ่ง 
เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคา 2,467,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 6/2565 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2565 

 


