
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
ควบคุมจราจร หมู่ที่ 4 และ
หมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 

955,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 

955,078.39
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธคีัดเลือก 

1. หจก.วีหนึ่งเอ็นจิ
เนียริ่ง เสนอราคา 
953,000.- บาท 
2. หจก.มุซิกรรมการ
โยธา เสนอราคา 
955,000.- บาท 
3. หจก.จักรพรรดิ 
2014 เสนอราคา 
960,000.- บาท 

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคา 950,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาซื้อเลขท่ี 25/2563 
ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2563 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโปลี
บีนา 3  ม.1  ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) 

426,900.-
บาท 

(เงินรายได้) 
 

427,400.- 
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.อาร์แอล คอน
สตรคัช่ัน แอนด์ โปร
ดักส ์เสนอราคา 
426,700.- บาท 

หจก.อาร์แอล คอน
สตรคัช่ัน แอนด์ โปรดักส ์
ราคา 426,700.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 26/2563 
ลงวันท่ี 11 ก.ย. 2563 

3 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยต้นไผ่ ม.4  ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 190.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,140.00 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) 

262,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
 

263,000.- 
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เอส.จ.ีดี. นราธิวาส
คอนสตรัคช่ัน เสนอ
ราคา 260,000.- บาท 

หจก.เอส.จ.ีดี. นราธิวาส
คอนสตรัคช่ัน 
ราคา 260,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 27/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2563 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

4 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยสุชาดา ม.4  ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 159.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 954.00 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) 

220,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
 

209,000.- บาท จัดจ้าง  
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เอส.จ.ีดี. นราธิวาส
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
210,000.- บาท 

หจก.เอส.จ.ีดี. นราธิวาส
คอนสตรัคช่ัน 
ราคา 210,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 28/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2563 

5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนบิง
บารู 11 หมู่ที่ 7  คูระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ความยาวรวมบ่อพัก 
244.00 เมตร 

544,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2562 

๕๔๗,๔๔๖.๒๓  
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

1. หจก. ยะลาทรัพย์
สุวรรณ เสนอราคา 
 544,000.- บาท 
2. หจก. อารียม์ัง เอ็นจิ
เนียริ่ง เสนอราคา 
 547,000.- บาท 
 

หจก. ยะลาทรัพย์สุวรรณ 

ราคา 540,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 29/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2563 

6 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัด
เห้งเจีย สายเนินงาม หมู่ที่ 9 
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร ความยาวรวม
บ่อพัก 528.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) 

๓,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2562 

๓,๐๖๑,๙๕๑.๗๒ 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

1. หจก. ยะลาอาค-คอนส์ 
เสนอราคา 
 2,994,000.- บาท 
2. หจก. ทักษิณวิศวกรรม 
เสนอราคา 
 3,057,000.- บาท 
3. หจก. ยะลาอ าหมัด
ก่อสร้าง เสนอราคา 
 3,250,000.- บาท 

หจก. ยะลาอาค - คอนส ์

ราคา 2,990,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 30/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2563 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยตักวา 4 หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
185.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
647.50 ตารางเมตร 

439,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
 

๔๒๘,๗๖๓.๓๕  
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก. ริสกี การโยธา 
 เสนอราคา 
 428,000.- บาท 

หจก. ริสกี การโยธา 
ราคา 428,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 31/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2563 

8 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยลักษมาน 7  หมู่ที่ 3 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
175.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
875.00 ตารางเมตร 

๖๑๓,๐๐๐.- 
บาท 

(เงินรายได้) 
 

๕๙๗,๑๑๗.๗๕  
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

หจก. อารีย์มัง เอ็นจิเนยีริ่ง  
เสนอราคา 
 600,000.- บาท 
 

หจก.อารีย์มัง เอ็นจเินียริ่ง 
ราคา 590,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 32/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2563 

9 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยริมคลอง ถนนผังเมือง 4 
ซอย 12 หมู่ที่ 10 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
165.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
825.00 ตารางเมตร 

๕๑๑,๐๐๐.- 
บาท 

(เงินรายได้) 
 

๕๑๒,๔๖๔.๒๒  
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

หจก. เอ็นที สตาร์พาณิชย์  
เสนอราคา 
 511,000.- บาท 
 

หจก. เอ็นที สตาร์พาณิชย ์
ราคา 506,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 33/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2563 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยกิตติ หมู่ที่ 12 คู
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
274.00 เมตร 

๑,๐๔๕,๐๐๐.-
บาท 

(เงินรายได้) 
 

๑,๐๑๓,๐๐๐.-
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

หจก. ริสกี การโยธา 
เสนอราคา  
1,013,000.- บาท 

หจก. ริสกี การโยธา 
ราคา 1,008,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 34/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2563 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
มุสลมิพัฒนา หมู่ที่ 3 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 254.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,270.00 
ตารางเมตร 

๑,๐07,๐๐๐.-
บาท 

(เงินรายได้) 
 

๑,๐61,๐๐๐.-
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

หจก. ซีซัน การก่อสร้าง 
 เสนอราคา  
1,007,000.- บาท 

หจก. ซีซัน การก่อสร้าง 
ราคา 997,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 35/2563 
ลงวันท่ี 22 ก.ย. 2563 

 
 
 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

12 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยตือเบาะ 3 หมู่ที่ 10  
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
322.00 เมตร 

725,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2562 

734,733.41  
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

หจก. ยะลาทรัพย์สุวรรณ 
 เสนอราคา  
725,000.- บาท 

หจก. ยะลาทรัพย์สุวรรณ 
ราคา 720,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 36/2563 
ลงวันท่ี 24 ก.ย. 2563 

13 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต  ซอยกูแตบือแร หมู่ที่ 
2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 325.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,625.00 
ตารางเมตร 

998,๐๐๐.- 
บาท 

(เงินรายได้) 
 

1,041,926.94  
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

หจก. รอน คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา  
998,000.- บาท 

หจก. รอน คอนสตรัคชั่น 
ราคา 995,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 37/2563 
ลงวันท่ี 24 ก.ย. 2563 

 
 

 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ซอยหะยีหะรง หมู่ท่ี 
5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 238.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 952.00 ตาราง
เมตร 

635,๐๐๐.- 
บาท 

(เงินรายได้) 

614,243.-  
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

หจก. รอน คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา  
630,000.- บาท 

หจก. รอน คอนสตรัคชั่น 
ราคา 614,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 38/2563 
ลงวันท่ี 24 ก.ย. 2563 

15 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรพาราแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ถนนหลังอนามัย 
หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 325.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,625.00 
ตารางเมตร 

3,297,๐๐๐.-
บาท 

(จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

 

3,29๓,518.52
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

1. หจก. ดามูซอโยธากิจ
เสนอราคา  
3,292,000.- บาท 
2. หจก.ยะลาทรัพย์สุวรรณ 
เสนอราคา  
3,297,000.- บาท 

หจก. ดามูซอโยธากิจ 
ราคา 3,292,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 39/2563 
ลงวันท่ี 25 ก.ย. 2563 

 
 

 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

16 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยนิบงบารู 3 หมู่ที่ 7   
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างภายในไม่น้อย
กว่า 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร 

1,010,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
 

712,000.-  
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

หจก. ยะลาทรัพย์สุวรรณ 
 เสนอราคา  
818,000.- บาท 

หจก. ยะลาทรัพย์สุวรรณ 
ราคา 750,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 40/2563 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2563 

 
 
 


