
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม  2566 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงการหน้าบ้านน่ามอง 

6,600.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

6,600.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
6,600.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 6,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 66/2566 
ลงวันท่ี 3 ม.ค. 2566 

2 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด ๐.๖๐ เมตร 

72,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

72,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 9,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 67/2566 
ลงวันท่ี 5 ม.ค. 2566 

3 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 69/2566 
ลงวันท่ี 6 ม.ค. 2566 

4 ซื้อชุดยา/เวชภณัฑ ์ 30,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

30,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บ้านจุฬาโอสถ 
เสนอราคา   
30,000.- บาท 

บ้านจุฬาโอสถ 
ราคา 30,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 71/2566 
ลงวันท่ี 6 ม.ค. 2566 

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงการขับเคลื่อนเคลื่อข่าย
การจัดการขยะชุมชน 

12,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

12,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
12,000.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 12,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 73/2566 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 2566 

6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑ค 
รายการ 

44,549.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

44,549.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
44,549.- บาท 

หจก. ยะลาไทยวัฒน์ 

ราคา 44,549.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 76/2566 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 2566 

 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 ซื้อของรางวัลโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

37,900.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

37,900.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
37,900.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 37,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 77/2566 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 2566 

8 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 3 
รายการ 

27,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

27,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
27,000.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์
ราคา 27,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 78/2566 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2566 

9 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ 

34,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

34,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านราชาเฟอร์นิเจอร ์
เสนอราคา   
34,800.- บาท 

ร้านราชาเฟอร์นเิจอร ์
ราคา 34,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 79/2566 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2566 

10 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 80/2566 
ลงวันท่ี 17 ม.ค. 2566 

11  ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 
รายการ 

38,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

38,400.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านราชาเฟอร์นิเจอร ์
เสนอราคา   
38,400.- บาท 

ร้านราชาเฟอร์นเิจอร ์
ราคา 38,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 81/2566 
ลงวันท่ี 18 ม.ค. 2566 

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 61,280.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

61,280.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
61,280.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 61,280.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 82/2566 
ลงวันท่ี 19 ม.ค. 2566 

13 ซื้อกระดิ่งไฟฟ้าขนาด 3 น้ิว 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 ชุด 

3,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

3,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
3,800.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 3,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 83/2566 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2566 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 
รายการ 

64,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

64,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
64,000.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์
ราคา 64,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 84/2566 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2566 

15 ซื้อยาฆ่าหญ้า ขนาด 4 ลิตร 
จ านวน 2 แกลลอน 

2,700.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

2,700.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
2,700.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 2,700.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 85/2566 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2566 

16 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและ
ขนส่ง จ านวน ๓ รายการ 

800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ม เซอร์วิช 
เสนอราคา   
800.- บาท 

ม เซอร์วิช 

ราคา 800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 86/2566 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2566 

17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
หมายเลขทะเบียน กจ - 
๔๐๑ ยะลา 

19,600.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

19,600.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก. ค็อกพิทเจรญิ
การยาง 
เสนอราคา   
19,600.- บาท 

หจก. ค็อกพิทเจริญการ
ยาง 

ราคา 19,600.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 87/2566 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2566 

18  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 
๒ รายการ กองช่าง 

27,550.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

27,550.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
27,550.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์
ราคา 27,550.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 88/2566 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2566 

19 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 48,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

48,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
48,000.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์
ราคา 48,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 89/2566 
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 2566 

20 ซื้อวัสดุส านักงาน 16,165.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

16,165.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
16,165.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 16,165.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 90/2566 
ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2566 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

21 ซื้อวัสดุทางการแพทย ์ 10,218.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

10,218.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ศูนย์ยายะลา 
เสนอราคา   
10,218.- บาท 
 

ศูนย์ยายะลา 

ราคา 10,218.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 91/2566 
ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2566 

22 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น จ านวน 2 รายการ 

1,640.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,640.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
1,640.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 1,640.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 92/2566 
ลงวันท่ี 26 ม.ค. 2566 

23 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 80-
7600 ยะลา 

8,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

8,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
8,500.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 8,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 93/2566 
ลงวันท่ี 26 ม.ค. 2566 

24 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 94/2566 
ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2566 

25  ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการให้แก่
ผู้ดูแลคนพิการในต าบลสะ
เตงนอก 

9,350.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

9,350.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
9,350.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 9,350.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 95/2566 
ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2566 

 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2566 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ติดตั้งไฟเบรค กระโปรงด้านท้าย 
เลขทะเบียน กต7531 ยะลา 

3,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

3,800.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านเอ.เอ็น.ออดิโอ
คาร ์
เสนอราคา   
3,800.- บาท 

ร้านเอ.เอ็น.ออดโิอคาร ์

ราคา 3,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 174/2566 
ลงวันท่ี 3 ม.ค. 2566 

2 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบัติงานบันทึก ปรับปรุง
และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ใ น ร ะ บ บ
ศูนย์ บริ กา รข้ อมู ลบุ คลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 

25,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

25,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.น.ส.ราโมน่า ยุตปลิัค 
เสนอราคา   
25,500.- บาท 

น.ส.ราโมน่า ยตุปิลัค 

ราคา 25,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 175/2566 
ลงวันท่ี 3 ม.ค. 2566 

3 จ้างเหมารถแมคโคใหญ่ พร้อม
พนักงานขับรถขุดลอกคูระบาย
น้ า จ านวน ๑๒ สาย 

369,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

369,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
369,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 369,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 176/2566 
ลงวันท่ี 5 ม.ค. 2566 

4 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่
รถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) 
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๐๐ 
ยะลา 

10,780.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

10,780.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
10,780.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 10,780.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 177/2566 
ลงวันท่ี 5 ม.ค. 2566 

5 จ้างเหมาด าเนินการเกลี่ยหิน 33,740.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

33,740.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
33,740.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 33,740.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 178/2566 
ลงวันท่ี 5 ม.ค. 2566 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

6 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7402 
ยะลา 

14,300.- บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

14,300.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก. ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
14,300.- บาท 

หจก. ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วิส
ยะลา 

ราคา 14,300.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 179/2566 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 2566 

7 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์และ
เก้าอี้ 

12,000.- บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

12,000 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านก าปงนิบงการ
เต็นท์ 
เสนอราคา   
12,000  บาท 

ร้านก าปงนิบงการเต็นท ์

ราคา  12,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 180/2566 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2566 

8 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง 8,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

8,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ณรงค์ โมดิฟายต ์
เสนอราคา   
8,000.- บาท 

ณรงค์ โมดิฟายตร์าคา 
8,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 181/2566 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2566 

9 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขทะเบียน 
416590082 จ านวน 2 
รายการ 

2,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

2,200.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
2,200.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์
ราคา 2,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 182/2566 
ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2566 

10 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7673 
ยะลา 

23,160.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

23,160.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
23,160.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 23,160.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 183/2566 
ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2566 

11 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข
ทะเบียน 80-6077 ยะลา 

21,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

21,400.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
21,400.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 21,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 184/2566 
ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2566 

12 รีเลย์ควบคุมคอมแอร์รถยนต์
ส่วนกลาง (ก5795 ยะลา) 

680.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

680.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านเอ.เอ็น.ออดิโอ
คาร ์
เสนอราคา   
680.- บาท 

ร้านเอ.เอ็น.ออดโิอคาร์ยะลา 

ราคา 680.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 185/2566 
ลงวันท่ี 14 ม.ค. 2566 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

13 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนไฟท้ายทั้งชุด 
หมายเลขทะเบียน ตค๒๖๗ 
ยะลา 

3,661.54.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

3,661.54.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท หาดใหญ่ เจ
ซีบ๊ อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา   
3,661.54.- บาท 

บริษัท หาดใหญ่ เจซีบ๊ 
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

ราคา 3,661.54.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 186/2566 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2566 

14 จ้างท าตรายาง 5,710.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

5,710.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอราคา   
5,710.- บาท 

พงษ์ศิลป์บล๊อก 

ราคา 5,710.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 187/2566 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2566 

15 จา้งเหมาบรกิารบคุคลธรรมดา
ปฏิบตัิงานส ารวจอาคารครวั 
เรอืนท่ีพกัอาศยัเพื่อจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมขยะมลูฝอยใน
เขตพืน้ท่ีเทศบาลเมืองสะเตง
นอก 

8,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

8,800.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นายต่วนพัชนิโจร์   
รอยา 
เสนอราคา   
8,800.- บาท 

นายต่วนพัชนิโจร์ รอยา 

ราคา 8,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 188/2566 
ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2566 

16 จา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 
หมายเลขทะเบียน ๘๐๗๕๙๙ 
ยะลา 

4,140.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

4,140.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก. ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
4,140.- บาท 

หจก. ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วิส
ยะลา 

ราคา 4,140.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 189/2566 
ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2566 

17 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-6514 
ยะลา 

19,960.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

19,960.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
19,960.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 19,960.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 190/2566 
ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2566 

18 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7402 

5,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

5,200.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก. ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
5,200.- บาท 

หจก. ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วิส
ยะลา 

ราคา 5,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 191/2566 
ลงวันท่ี 26 ม.ค. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

19 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานเร่งรัดการชึ้นทะเบียน
สถานประกอบกิจการ  เพื่ อ
จั ดท า / ปรั บปรุ ง ฐ านข้ อมู ล 
พั ฒ น า ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ร อ ง รั บ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ในพื้นที่ต าบลสะ
เตงนอก 

36,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

36,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายอันนูวา รอยา 
เสนอราคา   
36,000.- บาท 

นายอันนูวา รอยา 

ราคา 36,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 192/2566 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 

20 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานเร่งรัดการชึ้นทะเบียน
สถานประกอบกิจการ  เพื่ อ
จั ดท า / ปรั บปรุ ง ฐ านข้ อมู ล 
พั ฒ น า ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ร อ ง รั บ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ในพื้นที่ต าบลสะ
เตงนอก 

36,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

36,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวอัสมาอ์ 
ดออะ 
เสนอราคา   
36,000.- บาท 

นางสาวอัสมาอ์ ดออะ 

ราคา 36,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 193/2566 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 

21 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
ปฏิบัติงาน JCB 

17,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

17,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายวีระศักดิ์ นวล
นาค 
เสนอราคา   
17,000.- บาท 

นายวีระศักดิ์ นวลนาค 

ราคา 17,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 194/2566 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2566 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ก าปงบารู ๑ หมู่ที่ ๗ 

249,200.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

256,420.71 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
248,700.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 248,700.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 6/2566 
ลงวันท่ี 6 ม.ค. 2566 

2 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนน
สายก าปงบารู ๒ หมูท่ี่ ๗ 

212,900.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

220,819.7 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
212,900.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 212,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 7/2566 
ลงวันท่ี 6 ม.ค. 2566 

3 ก่อสรา้งโรงจอดรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์

658,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

663,125.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาก่อสร้าง 
เสนอราคา   
665,000.- บาท 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
658,000.- บาท 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจู
เผ็งการโยธา 
เสนอราคา   
660,000.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 655,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 8/2566 
ลงวันท่ี 6 ม.ค. 2566 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

4 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอย
สนามฟตุบอล หมูท่ี่ ๕ 

528,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

522,536.84 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี
หนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
เสนอราคา   
522,000.- บาท 
2.เอฟ.แอล.การ
ก่อสร้าง 
เสนอราคา   
528,000.- บาท 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซา
ยูตี การโยธา 
เสนอราคา   
525,000.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีหนึ่ง 
เอ็นจิเนียริ่ง 

ราคา 520,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 9/2566 
ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2566 

 


