
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม  2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 29,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

29,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
29,500.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 29,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 22/2566 
ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2565 

2 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 29,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

29,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
29,500.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 29,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 23/2566 
ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2565 

3 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์)พิวเตอร ์

7,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

7,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
7,500.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 7,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 24/2566 
ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2565 

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 13,040.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

13,040.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
13,040.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 13,040.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 25/2566 
ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2565 

5 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 26/2566 
ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2565 

6 วัสดุส านักงาน กองคลัง 
จ านวน ๒๑ รายการ 

88,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

88,200.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
88,200.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 88,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 27/2566 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2565 

 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 วัสดุส านักงาน ประเภทตลบั
หมึกเครื่องถ่าย 

9,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

9,200.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
9,200.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 9,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 28/2566 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2565 

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 
จ านวน ๕ รายการ 

13,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

13,200.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
13,200.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 13,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 29/2566 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2565 

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
จ านวน ๖ รายการ 

117,440.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

117,440.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
117,440.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 117,440.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 30/2566 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2565 

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัว 

24,450.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

24,450.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
24,450.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 24,450.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 31/2566 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2565 

11  ซื้อวัสดุส านักงานใช้ใน
โครงการ 

18,550.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

18,550.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
18,550.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 18,550.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 32/2566 
ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 2565 

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทแบตเตอรี่ รถบด 
จ านวน ๑ ลูก (ถจ-๘๑ 
ยะลา) 

3,850.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

3,850.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
3,850.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 3,850.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 33/2566 
ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2565 

13 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
ประเภทกรรไกร 

1,560.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,560.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
1,560.- บาท 

หจก. ยะลาไทยวัฒน์ 

ราคา 1,560.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 34/2566 
ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 ซื้อชุดยาและเวชภัณฑ ์ 100,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

100,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บ้านจุฬาโอสถ 
เสนอราคา   
100,000.- บาท 

บ้านจุฬาโอสถ 
ราคา 100,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 35/2566 
ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2565 

15 ซื้อวัสดุส านักงาน 8,530.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

8,530.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
8,530.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 8,530.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 36/2566 
ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2565 

16 ซื้อเครื่องปั๊มซัมเมอรส์ 40,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

40,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
40,000.- บาท 

หจก. ยะลาไทยวัฒน์ 

ราคา 40,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 37/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

17 ซื้อทะเบียนรายจ่าย (ปกแข็ง) 10,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

10,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอราคา   
10,000.- บาท 

พงษ์ศิลป์บล๊อก 

ราคา 10,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 38/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

18  ซื้อหินคลุก จ านวน ๖๐๐ คิว 353,100.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

353,100.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี
หนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
เสนอราคา   
353,100.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีหนึ่ง 
เอ็นจิเนียริ่ง 

ราคา 353,100.- บาท 

มคีุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 39/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

19 ซื้อน้ ามันจาราบ ี 7,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

7,400.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. วี บริการ 
เสนอราคา   
7,400.- บาท 

วี บริการ 

ราคา 7,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 40/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

20 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
จ านวน ๕ รายการ 

33,984.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

33,984.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
33,984.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 33,984.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 41/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

21 ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภท
ใบมีดตัดหญ้า 

8,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

8,400.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
8,400.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 8,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 42/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

22 ซื้อวัสดุส านักงาน 27,600.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

27,600.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
27,600.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 27,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 43/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 50,880.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

50,880.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
50,880.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 50,880.- บาท 

มคีุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 44/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17,545.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

17,545.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
17,545.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลา
ไทยวัฒน์ 

ราคา 17,545.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 45/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

25  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 46/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

26 วัสดุเครื่องแต่งกาย 4,912.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

4,912.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
4,912.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 4,912.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 47/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

27 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 69,300.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

69,300.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
69,300.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 69,300.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 48/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

28 ซื้อเปลี่ยนอะไหล่
รถจักรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 1 กค 1272 ยะลา 

1,250.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,250.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัยมาน เจ๊ะแต 
เสนอราคา   
1,250.- บาท 
 

นายอัยมาน เจะ๊แต 

ราคา 1,250.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 49/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

29 ซื้ออะไหลร่ถจักรยานยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 1 กค 
1269 ยะลา 

990.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

990.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัยมาน เจ๊ะแต 
เสนอราคา   
990.- บาท 
 

นายอัยมาน เจะ๊แต 

ราคา 990.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 50/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

30 ซื้อเปลี่ยนอะไหล่
รถจักรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 1 กณ 2936 
ยะลา 

2,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

2,200.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัยมาน เจ๊ะแต 
เสนอราคา   
2,200.- บาท 
 

นายอัยมาน เจะ๊แต 

ราคา 2,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 51/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

31 ซื้อแบตเตอรีร่ถยนต ์ 6,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

6,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
6,000.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 6,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 52/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

32 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ 13,920.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

13,920.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
13,920.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 13,920.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 53/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

33 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 80-
7224 ยะลา 

18,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

18,400.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
18,400.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 18,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงือ่นไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 54/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

34 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 80-
7673 ยะล 

23,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

23,200.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
23,200.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 23,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 55/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 66,710.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

66,710.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านคอมบาย 
เสนอราคา   
66,710.- บาท 

ร้านคอมบาย 
ราคา 66,710.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 56/2566 
ลงวันท่ี 19 ธ.ค. 2565 

36 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ 

6,450.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

6,450.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
6,450.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 6,450.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 57/2566 
ลงวันท่ี 19 ธ.ค. 2565 

37 ซื้อเต็นท์ผ้าใบ 50,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

50,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.มสุลิมการเบาะ 
เสนอราคา   
50,000.- บาท 
 

มุสลมิการเบาะ 

ราคา 50,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 58/2566 
ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2565 

38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 7,918.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

7,918.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) 
เสนอราคา   
7,918.- บาท 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคา 7,918.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 59/2566 
ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2565 

39 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 17,120.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

17,120.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) 
เสนอราคา   
17,120.- บาท 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคา 17,120.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 60/2566 
ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2565 

40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9,900.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

9,900.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
9,900.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 9,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 61/2566 
ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2565 

41 ซื้อวัสดุส านักงานของกองช่าง 41,552.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

41,552.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
41,552.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 41,552.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 62/2566 
ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2565 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

42 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน ๔ รายการ 

100,600.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

100,600.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. แสงทิพย์การไฟฟ้า 
เสนอราคา   
100,600.- บาท 

แสงทิพย์การไฟฟ้า 
ราคา 100,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 63/2566 
ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2565 

43 ซือ้น้ ามันเชื้อเพลิง 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 64/2566 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 2565 

44 ซื้อวัสดุส านักงาน 33,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

33,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านราชาเฟอร์นิเจอร ์
เสนอราคา   
33,000.- บาท 
 

ร้านราชาเฟอร์นเิจอร ์

ราคา 33,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 65/2566 
ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 2565 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 2565 ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ใน
รูปแบบปฏิทิน ประจ าปี พ.ศ.
2566 

499,600.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

499,600.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพ้นท์
บ็อกซ์ ครีเอทีฟ สตูดโิอ 

ราคา 499,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 155/2566 
ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 2565 

2 จ้ า ง เหมาบริ ก ารหินทิ้ ง เพื่ อ
ป้องกันตลิ่งและคอสะพานทรุด 
หมู่ที่ ๙ 

217,300.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

217,300.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท อาร์.เอส.ซีวลิ
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
เสนอราคา   
217,300.- บาท 

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

ราคา 217,300.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 157/2566 
ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 2565 

3 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่
ร ถตั กหน้ า ขุ ดหลั ง  ( เ จ ซี บี ) 
หมายเลขทะเบียน ตค - ๒๖๗ 
ยะลา 

34,869.16
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

34,869.16 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท หาดใหญ่ เจซี
บี อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา   
34,869.16 บาท 

บริษัท หาดใหญ่ เจซีบี 
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

ราคา 34,869.16 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 158/2566 
ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 2565 

4 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถ
กระบะบรรทุก (แบบยกได้ ) 
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๗ 
ยะลา 

30,700.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

30,700.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
30,700.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 30,700.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 159/2566 
ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 2565 

5 จ้างเหมากั้นห้องเรยีนและ
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบือแซง 

70,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

70,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน YLD  สเตนเลส 
เสนอราคา   
70,000.- บาท 

ร้าน YLD  สเตนเลส 

ราคา 70,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 160/2566 
ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2565 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่
ประจ ารถบรรทุกขยะมูลฝอย 
ประจ ารถหมายเลขทะเบียน 
80-6514 โซนท่ี 9 ะ 

36000.- บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

36000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายสาบูดิง จารง 
เสนอราคา   
36000.- บาท 
 

นายสาบูดิง จารง 

ราคา 36000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 162/2566 
ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2565 

7 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กฉ 8820 ยะลา 

3,659.51 
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

3,659.51 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท เอ.เอ.เอส.
มอเตอร์ จ ากดั 
เสนอราคา   
3,659.51  บาท 

บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ 
จ ากัด 

ราคา  3,659.51 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 163/2566 
ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2565 

8 จ้ า ง ท า สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
โครงการ 

38,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

38,400.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
38,400.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 38,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 163/2566 
ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 2565 

9 จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็บไซต ์ 17,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

17,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.คอมบาย 
เสนอราคา   
17,000.- บาท 

คอมบายา 

ราคา 17,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 164/2566 
ลงวนัท่ี 13 ธ.ค. 2565 

10 จัดจ้ างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
หมายเลขทะเบีย ๑ กฏ ๗๖๙๗ 
ยะลา 

2,100.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

2,100.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัยมาน เจ๊ะแต 
เสนอราคา   
2,100.- บาท 
 

นายอัยมาน เจะ๊แต 

ราคา 2,100.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงือ่นไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 165/2566 
ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2565 

11 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถ
กระบะ หมายเลขทะเบียน ก 
๕๙๔๔ 

4,960.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

4,960.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก. ค็อกพิทเจรญิ
การยาง 
เสนอราคา   
4,960.- บาท 

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 4,960.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 166/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

12 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-4198 
ยะลา 

10,240.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

10,240.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ซเีอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
10,240.- บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 10,240.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 167/2566 
ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2565 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

13 จ้างซ่อมแอร์รถกระบะบรรทุก 
(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 
๘๐-๕๒๑๗ ยะลา 

8,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

8,800.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ณัฐพสิษฐ์ ช็อป& 
เซอร์วิส 
เสนอราคา   
8,800.- บาท 

ณัฐพสิษฐ์ ช็อป& เซอร์วิส 

ราคา 8,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 168/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

14 สติก เกอร์และไดคัดรถยนต์
ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน 
ก-5795 ยะลา) 

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 168/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

15 สติกเกอรแ์ละไดคดัรถยนต์
สว่นกลาง (หมายเลขทะเบียน 
ก-5795 ยะลา) 

294.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

294.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
294.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 294.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 169/2566 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 

16 จา้งซอ่มแซมและตดิตัง้พว่งขา้ง
รถจกัรยานยนต ์หมายเลข
ทะเบียน 1 กณ 2936 ยะลา 

2,250.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

2,250.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอัยมาน เจ๊ะแต 
เสนอราคา   
2,250.- บาท 
 

นายอัยมาน เจะ๊แต 

ราคา 2,250.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 170/2566 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 

17 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์เนื่อง
ในเทศกาลปีใหม่ 2566 

7,140.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

7,140.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
7,140.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 7,140.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 171/2566 
ลงวันท่ี 19 ธ.ค. 2565 

18 จ้างติดตั้งโครงเหล็กติดรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กข 9140 
ยะลา 

5,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

5,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
5,500.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 5,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 172/2566 
ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2565 

19 ตรายาง 3 อัน 1,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,200.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอราคา   
1,200.- บาท 

พงษ์ศิลป์บล๊อก 

ราคา 1,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 173/2566 
ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างก่อสร้างจัดจา้งโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กย่าน
ชุมชน ซอยจูโอ๊ะอุทิศหมู่ที่ 
๑๒  

1,106,700.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

1,175,000.00 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1.หจก. วีหนึ่ง เอ็นจิ
เนียริ่ง 
เสนอราคา   
1,105,000.- บาท 
2.เอฟ.แอล.การ
ก่อสร้าง 
เสนอราคา   
1,115,000.- บาท 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซา
ยูตี การโยธา 
เสนอราคา   
1,170,000.- บาท 

หจก. วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 

ราคา 1,103,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เง่ือนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 1/2566 
ลงวันท่ี 6 ธ.ค. 2565 

2 จา้งก่อสรา้งจดัจา้งโครงการ
ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ ซอยตกัวา หมูท่ี่ ๔ 

1,928,800.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

1,934,586.72 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1.หจก. อาบาดโียธากิจ 
เสนอราคา   
1,928,000.- บาท 
2.หจก. เอ.เอ.เอ. 
บริการงานก่อสร้าง 
เสนอราคา   
1,925,000.- บาท 
3.บริษัท อาร์.เอส.ซีวลิ
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
เสนอราคา   
1,927,800.- บาท 
 

หจก. เอ.เอ.เอ. บริการ
งานก่อสร้าง 

ราคา 1,922,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 2/2566 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพูนทรัพย์ 
หมู่ทีี ๑๒ ต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา 

176,300.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

178,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก. วีหนึ่ง เอ็นจิ
เนียริ่ง 
เสนอราคา   
178,000.- บาท 

หจก. วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 

ราคา 176,300.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เง่ือนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 3/2566 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 2565 

 


