
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม  2566 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
คอมพิวเตอร์) 

4,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

4,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
4,000.- บาท 
 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์

ราคา 4,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 96/2566 
ลงวันท่ี 1 ก.พ. 2566 

2 ซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน 
(โทรศัพท์เคลื่อนที่) 

20,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

18,990.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
18,990.- บาท 
 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์

ราคา 18,990.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 97/2566 
ลงวันท่ี 1 ก.พ. 2566 

3 ซื้อกระจกโค้ง 69,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

69,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ผังเมือง 4 โฆษณา 
เสนอราคา   
69,000.- บาท 
 

ผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 69,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 98/2566 
ลงวันท่ี 2 ก.พ. 2566 

4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๕ รายการ (กอง
คลัง) 

12,947.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

12,947.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
12,947.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 12,947.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 99/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
หมายเลขทะเบียน ตค - 
๒๗๐ ยะลา 

14,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

14,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.บีทีซี เจริญการยาง 
เสนอราคา   
14,500.- บาท 

บีทีซี เจริญการยาง 

ราคา 14,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 100/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๐ รายการ (กอง
ช่าง) 

10,170.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

10,170.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
10,170.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 10,170.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 101/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
หมายเลขทะเบียน ท-9644 
ยะลา 

1,730.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,730.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ม เซอร์วิช 
เสนอราคา   
1,730.- บาท 

ม เซอร์วิช 

ราคา 1,730.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 102/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 127,300.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

127,300.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านเอ็มเอสสปอรต์ 
เสนอราคา   
127,300.- บาท 

ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 

ราคา 127,300.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 103/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

9 ซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก 

5,900.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

5,900.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
5,900.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 5,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 104/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 43,990.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

43,990.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
43,990.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 43,990.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 105/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

11  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 106/2566 
ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2566 

12 ซื้อวัสดุจัดท าสื่อการเรียนรู้
โครงการพัฒนาความรู้การ
ดูแลเด็กปฐมวัย กิจกรรมที่ 1 

30,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

30,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
30,000.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 30,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 107/2566 
ลงวันท่ี 10 ก.พ. 2566 

13 ซื้อวัสดุอุกรณ์ในการอบรม
โครงการพัฒนาความรู้การ
ดูแลเด็กปฐมวัย กิจกรรมที่ 2 
และ 3 

29,643.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

29,643.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
29,643.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 29,643.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 108/2566 
ลงวันท่ี 10 ก.พ. 2566 



แบบ สขร.1 

 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) 

7,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

7,500.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เฟาซานคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
7,500.- บาท 

เฟาซานคอมพิวเตอร ์
ราคา 7,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 109/2566 
ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2566 

15 วัสดุส านักงาน (กุญแจ SOLO 
35 มม. คอยาว จ านวน 1 
ชุด) 

400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

400.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
400.- บาท 
 

หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 

ราคา 400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 110/2566 
ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2566 

16 วัสดุการเกษตร 695.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

695.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
695.- บาท 
 

หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 

ราคา 695.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 111/2566 
ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2566 

17 ซื้อพ้ืนปูกระบะแม็กลายเนอร ์ 5,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

5,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.เอ.เอ็น.ออดโิอคาร์  
เสนอราคา   
5,500.- บาท 

เอ.เอ็น.ออดิโอคาร ์

ราคา 5,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 112/2566 
ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2566 

18  วัสดุส านักงาน 1,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,2005.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
1,200.- บาท 
 

หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 

ราคา 1,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 113/2566 
ลงวันท่ี 17 ก.พ. 2566 

19 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนรวมค่าติดตั้ง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 12000 บี
ทียู 

37,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

37,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท บี เอส เอ็นจี
เนีย จ ากัด 
เสนอราคา   
37,000.- บาท 

บริษัท บี เอส เอ็นจีเนีย 
จ ากัด 

ราคา 37,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 114/2566 
ลงวันท่ี 17 ก.พ. 2566 

20 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน รวมค่าติดตั้ง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
24000 บีทีย ู

37,900.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

37,900.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท บี เอส เอ็นจี
เนีย จ ากัด 
เสนอราคา   
37,900.- บาท 

บริษัท บี เอส เอ็นจีเนีย 
จ ากัด 

ราคา 37,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 115/2566 
ลงวันท่ี 17 ก.พ. 2566 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

21 ปากกาเลเซอร์พอยเตอร์ 
จ านวน 1 ชุด 

1,943.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,943.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. สกลเซ็นเตอร ์
เสนอราคา   
1,943.- บาท 
 

สกลเซ็นเตอร ์

ราคา 1,943.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 116/2566 
ลงวันท่ี 20 ก.พ. 2566 

22 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 116.1/2566 
ลงวันท่ี 20 ก.พ. 2566 

23 วัสดุส านักงาน 4,805.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

4,805.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
4,805.- บาท 
 

หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 

ราคา 4,805.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 117/2566 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2566 

24 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๒ รายการ 

1,170.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,170.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
1,170.- บาท 
 

หจก.ฮากิมก่อสร้าง 

ราคา 1,170.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 118/2566 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2566 

25  จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและ
ขนส่ง จ านวน ๒ รายการ 

810.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

810.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ม เซอร์วิช 
เสนอราคา   
810.- บาท 

ม เซอร์วิช 

ราคา 810.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 119/2566 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2566 

26 ซื้อวัสดุส านักงาน 22,562.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

22,562.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
22,562.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 22,562.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 122/2566 
ลงวันท่ี 22 ก.พ. 2566 

27 ซื้อวัสดุกีฬา 72,208.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

72,208.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านเอ็มเอสสปอรต์ 
เสนอราคา   
72,208.- บาท 

ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 

ราคา 72,208.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 123/2566 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2566 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

21 วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา 20,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

20,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านเอ็มเอสสปอรต์ 
เสนอราคา   
20,000.- บาท 

ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 

ราคา 20,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 124/2566 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2566 

22 ซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา 19,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

19,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านเอ็มเอสสปอรต์ 
เสนอราคา   
19,800.- บาท 

ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 

ราคา 19,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 125/2566 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2566 

23 ซื้อชุดกีฬา 102,240.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

102,240.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านเอ็มเอสสปอรต์ 
เสนอราคา   
102,240.- บาท 

ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 

ราคา 102,240.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 126/2566 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2566 

24 ซื้อธงพร้อมเสา 5,957.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

5,957.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านเอ็มเอสสปอรต์ 
เสนอราคา   
5,957.- บาท 

ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 

ราคา 5,957.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 127/2566 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2566 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2566 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ่อมแซมแทงค์น้ า (หมายเลข
ครุภัณฑ์ 490630003) 

4,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

4,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านธรการช่าง 
เสนอราคา   
4,500.- บาท 

ร้านธรการช่าง 

ราคา 4,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 195/2566 
ลงวันท่ี 2 ก.พ. 2566 

2 เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ
แบบไม่ประจ าทาง 

135,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

135,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.เอส.อาร์.แทร
เวล 
เสนอราคา   
135,000.- บาท 

หจก.เอส.อาร์.แทรเวล 

ราคา 135,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 196/2566 
ลงวันท่ี 2 ก.พ. 2566 

3 จ้างซ่อมรถ ท.9644 1,730.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

1,730.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ม เซอร์วิช 
เสนอราคา   
1,730.- บาท 

ม เซอร์วิชก่อสร้าง 

ราคา 1,730.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 197/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

4 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๙ 
รายการ 

2,460.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

2,460.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอราคา   
2,460.- บาท 

พงษ์ศิลป์บล๊อก 

ราคา 2,460.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 198/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

5 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขทะเบียน 416-59-
0082 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 199/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

6 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ าใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง 

19,630.- บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

19,630.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้าน YLD สเตนเลส 
เสนอราคา   
19,630.- บาท 

ร้าน YLD สเตนเลส 

ราคา 19,630.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 200/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 จ้างท าใบเสร็จรับเงินศูนย์บริการ
สาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

2,900.- บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

2,900 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
2,900.- บาท 
 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์

ราคา 2,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 201/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

8 จ้างซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๒๔ 
ยะลา 

4,580.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

4,580.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
4,580.- บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 4,580.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 202/2566 
ลงวันท่ี 16 ก.พ. 2566 

9 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๖๐๐ 
ยะลา 

4,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

4,400.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
4,400.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 4,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 203/2566 
ลงวันท่ี 16 ก.พ. 2566 

10 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ก าหนดการช าระภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 

25,835.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

25,835.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ผังเมือง 4 โฆษณา 
เสนอราคา   
25,835.- บาท 
 

ผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 25,835.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 204/2566 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2566 

11 จ้างซ่อมรถ 80-5217 ยะลา 4,270.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

4,270.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
4,270.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 4,270.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 205/2566 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2566 

12 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-4800 
ยะลา 

8,200.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

8,200.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
8,200.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 8,200.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 206/2566 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2566 

13 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 14,440.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

14,440.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ผังเมือง 4 โฆษณา 
เสนอราคา   
14,440.- บาท 
 

ผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 14,440.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 207/2566 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2566 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจ
ที่ดินภาคสนาม 

60,900.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2566 

60,900.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.นางยะมลี๊ะ หะยีสา
เมาะ 
เสนอราคา   
60,900.- บาท 

นางยะมีละ๊ หะยสีาเมาะ 

ราคา 60,900.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 210/2566 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 2566 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2566 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ซอยอาซันอุทิศ  
หมู่ที่ ๔ 

194,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

194,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี
หนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
เสนอราคา   
194,000.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีหนึ่ง 
เอ็นจิเนียริ่ง 

ราคา 194,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 10/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

2 จา้งบกุเบิกถนนหินคลกุ  
ซอยหลงัมสัยดิ  หมูท่ี่ ๖ 

142,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

142,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี
หนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
เสนอราคา   
142,000.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีหนึ่ง 
เอ็นจิเนียริ่ง 

ราคา 142,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 11/2566 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2566 

3 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอย   
ลกัษมาน ๑๔ หมูท่ี่ ๓ 

๘๖๗,๗๐๐.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2566 

๘๖๗,๗๐๐.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาก่อสร้าง 
เสนอราคา   
880,500.- บาท 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
867,700.- บาท 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจู
เผ็งการโยธา 
เสนอราคา   
875,000.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 865,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 12/2566 
ลงวันท่ี 17 ก.พ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 


