
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างท าทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

12,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

12,000.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอราคา   
12,000.- บาท 
 

ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก 

ราคา 12,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 154/2564 
ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2563 

2 ซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบียน  
80-4364 ยะลา 

5,030.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

5,030.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
5,030.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 5,030.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 161/2564 
ลงวันท่ี 3 ธ.ค. 2563 

3 ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถตัก
หน้าขุดหลัง หมายเลข
ทะเบียน ตค 270 ยะลา 

11,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

11,800.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านเจริญการยาง 
เสนอราคา   
11,800.- บาท 
 

ร้านเจรญิการยาง 

ราคา 11,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 164/2564 
ลงวันท่ี 4 ธ.ค. 2563 

4 วัสดุและอะไหลเ่ครื่องตัด
หญ้า 

15,150.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

15,150.-.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
15,150.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 15,150.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 20/2564 
ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563 

5 ต่อสัญญาเช่าพื้นที่และ
ปรับปรุงพื้นที่เว็บไซต ์

17,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

17,000.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
17,000.- บาท 
 

ร้านคอมบาย 

ราคา 17,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 165/2564 
ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

6 ซ่อมเครื่องปรับอากาศของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขด้าน
เวชกรรมฟื้นฟูเทศบาลเมือง
สะเตงนอก 

7,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

7,800.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
7,800.- บาท 
 

ร้านคอมบาย 

ราคา 7,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 166/2564 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2563 

7 จัดท ารายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี ๒๕๖๓ ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

360,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2564 

360,000.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างห้นส่วน
สามัญเพ้นท์บ็อกซ์ ครี
เอทีฟ สตูดิโอ 
เสนอราคา   
360,000.- บาท 

ห้างห้นส่วนสามัญเพ้นท์
บ็อกซ์ ครีเอทีฟ สตูดโิอ 

ราคา 360,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 167/2564 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2563 

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 74,875.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

74,875.-.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
74,875.- บาท 
 

ร้านคอมบาย 

ราคา 74,875.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 21/2564 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2563 

9 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,650.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

6,650.-.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
6,650.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์

ราคา 6,650.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 22/2564 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2563 

10 ติดตั้งสาย LAN พร้อมราง
เก็บสาย 

8,550.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

8,550.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
8,550.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 8,550.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 168/2564 
ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 2563 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

11 ป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ 
๒๕๖๔ ติดตั้งพร้อมไม้อดัและ
โครงเคร่าไม ้

53,580.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

53,580.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านณัฐมนอาร์ท 
เสนอราคา   
53,580.- บาท 

ร้านณัฐมนอาร์ท 
ราคา 53,580.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 169/2564 
ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 2563 

12 เก้าอี้ท างานแบบพนักพิงสูง
ระดับศรีษะส าหรับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล 

9,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

9,800.-.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เคเฮา้ส ์
เสนอราคา   
9,800.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเฮา้ส ์

ราคา 9,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 24/2564 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563 

13 วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆของงาน
กองช่าง 

35,370.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

35,370.-.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
35,370.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ์ ราคา 35,370.- 
บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 25/2564 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563 

14 ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก 12,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

12,400.-.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นาย ธนากร แซ่โก ้
เสนอราคา   
12,400.- บาท 
 

นาย ธนากร แซ่โก ้

ราคา 12,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 26/2564 
ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 2563 

15 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถดับเพลิง หมายเลข
ทะเบียน บจ-๑๘๔๙ ยะลา 

7,750.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

7,750.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
7,750.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
ราคา 7,750.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 174/2564 
ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 2563 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

16 วัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

36,780.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

36,780.-.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านจลิานานาภัณฑ ์
เสนอราคา   
36,780.- บาท 
 

ร้านจิลานานาภณัฑ ์

ราคา 36,780.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 27/2564 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2563 

17 เชือกใยยักษ์ ขนาด 16 มิล 6,617.50.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2564 

6,617.50.-.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
6,617.50.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็เอส 
ภัณฑ ์
ราคา 6,617.50.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 28/2564 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2563 

18 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

49,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

49,000.-.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
49,000.- บาท 
 

ร้านคอมบาย 

ราคา 49,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 29/2564 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2563 

19 ซ่อมแซมและปรับปรุงห้อง
กองสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพและฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

28,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

28,000.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บังดี อลูมิเนยีม 
เสนอราคา   
28,000.- บาท 

บังดี อลูมิเนียม 
ราคา 28,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 175/2564 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2563 

20 วัสดุส านักงาน กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

61,370.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

61,370.-.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา   
61,370.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ ์

ราคา 61,370.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 30/2564 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2563 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

21 จ้างท าตรายาง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5,590.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2564 

5,590.-.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาบริบูรณ ์
5,590.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
บริบูรณ ์
ราคา 5,590.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 176/2564 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2563 

 
 
 

 

 

 
 
 


