
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถ
กระบะ หมายเลขทะเบียน กจ - 
๔๐๑ ยะลา 

7,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

7,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ซอย 6 เซอร์วิส 
เสนอราคา   
7,500.- บาท 

ซอย 6 เซอร์วสิ 

ราคา 7,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 629/2565 
ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2565 

2 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและ
เต็นท์โดม ตามโครงการความ
ร่วมมือด้านการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

29,480.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

29,480.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ณรงค์ โมดิฟายต ์
เสนอราคา   
29,480.- บาท 

ณรงค์ โมดิฟายต ์

ราคา 29,480.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 630/2565 
ลงวันท่ี 5 ก.ย. 2565 

3 จ้างท าป้ายไวนิลผลการประเมิน
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาด ๔.๓ 
x ๒ เมตร 

2,580.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,580.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านผังเมือง 4 
โฆษณา 
เสนอราคา   
2,580.- บาท 

ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 

ราคา 2,580.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 631/2565 
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2565 

4 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ 
ห ม า ย เ ล ข ค รุ ภั ณ ฑ์ 
416620096 จ านวน  1 
เครื่อง 

8,880.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

8,880.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เฟาซาคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
4,950.-  บาท 

เฟาซาคอมพิวเตอร ์

ราคา 4,950.-  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 632/2565 
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2565 

5 จ้างท าป้ ายไวนิล จ านวน ๕ 
รายการตามโครงการความ
ร่วมมือด้านการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

11,350.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

11,350.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้านโลตัสสติ๊กเกอร ์
เสนอราคา   
11,350.- บาท 

ร้านโลตัสสติ๊กเกอร ์

ราคา 11,350.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 633/2565 
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2565 

6 จั ดจ้ า ง ซ่ อมรถยนต์ ก ร ะบะ 
หมายเลขทะเบียน กจ ๔๐๑ 
ยะลา 

2,960.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,960.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
2,960.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 2,960.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 634/2565 
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2565 

 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 เปลี่ยนสายพานเพาเวอร์ 630.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

630.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ค็อกพิทเจริญ
การยาง 
เสนอราคา   
630.- บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 

ราคา 630.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 635/2565 
ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2565 

8 จ้างติดตั้งเดินสาย LAN ชนิด 
CAT ๖ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ปลั๊กไฟพร้อมระบบกราวนด์ 

65,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

65,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เฟาซาคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
65,000.-  บาท 

เฟาซาคอมพิวเตอร ์

ราคา 65,000.-  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 636/2565 
ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2565 

9 จ้างซ่อมถนสายทางลักษมาน 
หมู่ ที่  ๓  ต า บล ส ะ เ ต งน อก 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

116,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

116,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก. เอ.เอ.เอ.บริการ
งานก่อสร้าง 
เสนอราคา   
116,000.- บาท 

หจก. เอ.เอ.เอ.บริการงาน
ก่อสร้าง 

ราคา 116,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 637/2565 
ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2565 

10 จ้างเหมารถแมคโคเล็ก จ านวน 
๒ วัน 

18,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

18,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
18,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮากิม
ก่อสร้าง 

ราคา 18,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 638/2565 
ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2565 

11 จ้างซ่อมรถกระบรรทุก (แบบยก
ได้ ) หมายเลขทะเบียน ๘๐ -
๔๒๐๐ ยะลา 

9,575.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,575.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยาง 
เสนอราคา   
9,575.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 9,575.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 639/2565 
ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2565 

12 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7224 
ยะลา 

7,670.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

7,670.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้าน บีทีซี เจริญการ
ยางการยาง 
เสนอราคา   
7,670.- บาท 

ร้าน บีทีซี เจรญิการยาง 

ราคา 7,670.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 640/2565 
ลงวันท่ี 9 ก.ย. 2565 

13 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7016 
ยะลา 

8,310.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

8,310.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
8,310.-  บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 8,310.-  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 641/2565 
ลงวันท่ี 9 ก.ย. 2565 

 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

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

26,860.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

26,860.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
26,860.-  บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 26,860.-  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 642/2565 
ลงวันท่ี 9 ก.ย. 2565 

15 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7599 
ยะลา 

51,500.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

51,500.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
51,500.-  บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 51,500.-  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 643/2565 
ลงวันท่ี 12 ก.ย. 2565 

16 จ้ า ง ซ่ อ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ 
หมายเลขทะเบียน 80-7815 
ยะลา 

33,330.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

33,330.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ซีเอ็นเค ทรัค 
เซอร์วิสยะลา 
เสนอราคา   
33,330.-  บาท 

หจก.ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วสิ
ยะลา 

ราคา 33,330.-  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 644/2565 
ลงวันท่ี 16 ก.ย. 2565 

17 จ้ า ง เคลื่ อนย้ ายพร้อมติ ดตั้ ง
เค รื่ อ งปรั บอากาส  ณ  ห้ อ ง
ประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑ เทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

8,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

8,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. นายวัชรปัฐม์ เกดิศิริ
รักษ ์

เสนอราคา   
8,000.- บาท 

นายวัชรปัฐม์ เกิดศริิรักษ์ 

ราคา 8,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 645/2565 
ลงวันท่ี 22 ก.ย. 2565 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
จ านวน ๔ ชุด 

14,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

14,400.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านเอม็เอสสปอรต์ 
เสนอราคา   
14,400.- บาท 
 

ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 

ราคา 14,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 354/2565 
ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2565 

2 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน ๓ รายการ หมายเลข
ทะเบียนรถ ตค - ๒๗๐ ยะลา 

7,924.42
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

7,924.42 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บริษัท หาดใหญ่ เจ
ซีบี อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา   
7,924.42 บาท 

บริษัท หาดใหญ่ เจซีบี 
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
ราคา 7,924.42 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 355/2565 
ลงวันท่ี 3 ก.ย. 2565 

3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน ๒๒ รายการ 

422,860.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

422,860.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ร้านแสงทิพย์การ
ไฟฟ้า 
เสนอราคา   
422,860.- บาท 

ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า 
ราคา 422,860.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 356/2565 
ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2565 

4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๓ 
รายการ 

20,820.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

20,820.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
20,820.- บาท 

หจก. ยะลาไทยวัฒน์ 
ราคา 20,820.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 357/2565 
ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2565 

5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๔ 
รายการ 

25,934.75
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

25,934.75 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
25,934.75 บาท 

หจก.ฮากิมก่อสร้าง 
ราคา 25,934.75 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 358/2565 
ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2565 

6 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 99,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

99,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. คอมบาย 
เสนอราคา   
99,000.-  บาท 

คอมบาย 

ราคา 99,000.-  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 359/2565 
ลงวันท่ี 5 ก.ย. 2565 



แบบ สขร.1 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 กระดาษต่อเนื่อง จ านวน ๖ 
ลัง 

4,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

4,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
4,800.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 4,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 360/2565 
ลงวันท่ี 5 ก.ย. 2565 

8 ซื้อวัสดุส านักงาน 17,520.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

17,520.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
17,520.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 17,520.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 361/2565 
ลงวันท่ี 5 ก.ย. 2565 

9 ซื้อวัสดุส านักงานตาม
โครงการความร่วมมือด้าน
การปลูกต้นไมเ้พื่อเพ่ิมพื้นท่ีสี
เขียว 

27,445.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

27,445.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
27,445.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 27,445.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 362/2565 
ลงวันท่ี 5 ก.ย. 2565 

10 ซื้อวัสดุการเกษตร ตาม
โครงการความร่วมมือด้าน
การปลูกต้นไมเ้พื่อเพ่ิมพื้นทีี่สี่
เขียว 

30,095.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

30,095.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สาธร แลนด์สเคป 
เสนอราคา   
30,095.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธร 
แลนด์สเคป 
ราคา 30,095.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 363/2565 
ลงวันท่ี 5 ก.ย. 2565 

11 ซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 39,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

39,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เฟาซาคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
39,800.-  บาท 

เฟาซาคอมพิวเตอร ์

ราคา 39,800.-  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 364/2565 
ลงวันท่ี 5 ก.ย. 2565 

12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทดิน
ลูกรัง จ านวน ๒๐๕ ลูกบาศก์
เมตร 

32,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

32,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ฮากิมก่อสร้าง 
เสนอราคา   
32,800.- บาท 

หจก.ฮากิมก่อสร้าง 
ราคา 32,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 365/2565 
ลงวันท่ี 5 ก.ย. 2565 

13 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1,920.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

1,920.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.การช่างจักรกล
การเกษตร 
เสนอราคา   
1,920.- บาท 

หจก.การช่างจักรกล
การเกษตร 
ราคา 1,920.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 368/2565 
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2565 

 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ๒t 3,120.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,120.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. วี บริการ 
เสนอราคา   
3,120.- บาท 
 

วี บริการ 

ราคา 3,120.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 369/2565 
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2565 

15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,374.78
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

3,374.78 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท หาดใหญ่ เจ
ซีบ๊ อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา   
3,374.78 บาท 

บริษัท หาดใหญ่ เจซีบ๊ 
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
ราคา 3,374.78 บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 370/2565 
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2565 

16 ซื้อวัสดงานบ้านงานครัว 3,640.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,640.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
3,640.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 3,640.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 371/2565 
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2565 

17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

2,400.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. บีทีซี เจรญิการยาง 
เสนอราคา   
2,400.- บาท 
 

บีทีซี เจริญการยาง 

ราคา 2,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 372/2565 
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2565 

18 จัดซื้อวัสดุีการเกษตร 3,540.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

3,540.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
เสนอราคา   
3,540.- บาท 

หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 
ราคา 3,540.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 373/2565 
ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2565 

19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 9,250.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,250.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
9,250.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 9,250.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 374/2565 
ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2565 

20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 27,980.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

27,980.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
27,980.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 27,980.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 375/2565 
ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2565 

 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

21 ซื้อถังด า ขนาด 25 ลิตร 973.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

973.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
973.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 973.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 376/2565 
ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2565 

22 ซื้อพัดลมติดผนัง 23,400.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

23,400.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.เมย์แฟรร์ุ่งโรจน ์
เสนอราคา   
23,400.- บาท 

หจก. เมย์แฟรร์ุ่งโรจน์
เจริญการยาง 
ราคา 23,400.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 377/2565 
ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2565 

23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9,978.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

9,978.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
9,978.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 9,978.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 378/2565 
ลงวันท่ี 9 ก.ย. 2565 

24 ซื้อวัสดุส านักงาน 13,788.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

13,788.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
13,788.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 13,788.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 379/2565 
ลงวันท่ี 9 ก.ย. 2565 

25 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 380/2565 
ลงวันท่ี 12 ก.ย. 2565 

26 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้า จ านวน ๑3 
รายการ 

4,730.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

4,730.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. เฟาซาคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา   
4,730.-  บาท 

เฟาซาคอมพิวเตอร ์

ราคา 4,730.-  บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 381/2565 
ลงวันท่ี 13 ก.ย. 2565 

27 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 382/2565 
ลงวันท่ี 20 ก.ย. 2565 

 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

28 กระดาษต่อเนื่อง จ านวน ๖ 
ลัง 

4,800.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

4,800.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. หจก.เอ็มเอส ภณัฑ ์
เสนอราคา   
4,800.- บาท 

หจก.เอ็มเอส ภัณฑ ์
ราคา 4,800.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 383/2565 
ลงวันท่ี 22 ก.ย. 2565 

29 ซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน 20,300.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2565 

20,300.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ราชาเฟอร์นเิจอร ์
เสนอราคา   
20,300.- บาท 

ราชาเฟอร์นิเจอร ์
ราคา 20,300.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 384/2565 
ลงวันท่ี 22 ก.ย. 2565 

30 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 385/2565 
ลงวันท่ี 27 ก.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล)  พร้อมติดตั้งเครื่อง
รับส่งวิทยุและสญัญาณไฟ
ฉุกเฉินแบบแผงยาว  จ านวน  
๑  คัน 

955,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

955,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธคีัดเลือก 
1.บริษัท เอเอ็มซีอีควิป
เม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา   
955,500.- บาท 
2.บริษัท มีทรัพย์กล
การ จ ากัด 
เสนอราคา   
956,000.- บาท 

บริษัท เอเอ็มซีอีควิปเม้นท์ 
จ ากัด 

ราคา 954,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 5/2565 
ลงวันท่ี 15 ก.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างก่อสร้างก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคู
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ซอยเบอร์เส้ง ๗  หมู่ที่ ๑  
ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ
เมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

6,160,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

6,159,436.47 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1.หจก. วีหนึ่ง เอ็นจิ
เนียริ่ง 
เสนอราคา   
6,159,000.- บาท 
2.หจก.จูเผ็งการโยธา 
เสนอราคา   
6,159,500.- บาท 
3.เอฟ.แอล.การ
ก่อสร้าง 
เสนอราคา   
6,160,000.- บาท 

หจก. วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 

ราคา 6,155,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 12/2565 
ลงวันท่ี 19 ก.ย. 2565 

2 จ้างก่อสร้างก่อสรา้งถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมคูระบายน าี ถนนเนินหู
กวาง-อิสลาฮียะห์ หมู่ที่ ๔,๙ 
ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

8,853,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

8,865,180.59 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1.บริษัท อาร์.เอส.ซีวลิ
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
เสนอราคา   
8,850,000.- บาท 
2.บริษัท อัครพันธุ์
ก่อสร้าง จ ากัด 
เสนอราคา   
8,853,000.- บาท 

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

ราคา 8,847,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 13/2565 
ลงวันท่ี 22 ก.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

3 จ้างก่อสร้างก่อสรา้งประปา
หอถังเก็บน้ ารูปทรงถ้วยแชม
เปญ  หมู่ที่ ๓ 

4,190,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2565 

4,194,518.85 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธคีัดเลือก 
1.บริษัท วอเตอร์
เทคช่ัน จ ากัด 
เสนอราคา   
4,199,000.- บาท 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.
อนันต์สถาปัตย ์
เสนอราคา   
4,190,000.- บาท 
3.บริษัทเมืองใหม่ 
เซอร์วิส แอนด์ เซฟตี้ 
จ ากัด 
เสนอราคา   
4,195,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.
อนันต์สถาปัตย ์

ราคา 4,186,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้าง เลขท่ี 14/2565 
ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2565 

 


