
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน
หินคลุก ซอยสวนส้มการยาง 
ม.3  ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 990 
ตร.ม. (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 

317,000.-
บาท 

(เงินรายได้)
ปีงบประมาณ 

2561 

324,000.-
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.ยะลาบารอกตั 
เสนอราคา 
317,000.-บาท 

หจก.ยะลาบารอกตั 
ราคา 317,000.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 6/2562 
ลงวันท่ี 4 ก.พ. 2562 

2 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน
หินคลุก ซอยปีตสูะโน-ซอย
บาโงตือเงาะ (โรงอิฐ) ม.1  
กว้าง 6.00 ม. ยาว 360 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,160 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) 

627,000.-
บาท 

(เงินชดเชย
รายได้) 

ปีงบประมาณ 
2561 

642,000.-
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.ยะลาบารอกตั 
เสนอราคา 
626,440.-บาท 

หจก.ยะลาบารอกตั 
ราคา 625,000.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2562 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2562 

3 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมห้องน้ าเทศบาล
เมืองสะเตงนอก (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล) 

300,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 

239,600.-
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เอ็นที สตาร์
พาณิชย ์เสนอราคา 
239,600.-บาท 

หจก.เอ็นที สตาร์พาณิชย ์
ราคา 239,600.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 8/2562 
ลงวันท่ี 25 ก.พ. 2562 

 
  
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

4 ซื้อรถบรรทุกขยะ แบบยก
คอนเทนเนอร ์

3,500,000.- 
บาท  

(เงินรายได้) 

3,500,000.- 
บาท 

จัดซื้อ 

โดยวิธี
คัดเลือก 

1. บริษัท เอเอ็มซี อีควิป
เม้นท์ จ ากัด  เสนอราคา  
3,496,000.- บาท 

2. บริษัท มนต์ ธนาแมชชีน
เนอรี่ จ ากัด  เสนอราคา 
3,497,000.- บาท 

บริษัท เอเอ็มซี อีควิป
เม้นท์ จ ากัด  

ราคา  3,490,000.- 
บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาซื้อขายเลขท่ี 4/2562 
ลงวันท่ี 20 ก.พ. 2562 

5 โครงการซื้อพร้อมติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจรสี่แยก 12 
เหรียญ  (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 

1,700,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2561 

1,050,000.-
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

คัดเลือก 

1. หจก.วีหนึ่งเอ็นจิเนยีริ่ง 
เสนอราคา 1,202,000.-
บาท 
2. หจก.มุซิกรรมการโยธา 
เสนอราคา 1,207,500.-
บาท 
3. หจก.แอฟ.แอล.การ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
1,205,000.-บาท 

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคา 1,190,000.-
บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 5/2562 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2562 

6 โครงการซื้อพร้อมติดตั้งไฟ
โพสทอปพ้ืนท่ีต าบลสะเตง
นอก (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 

430,000.-
บาท 

(เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ 

2561 

301,000.-
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
เสนอราคา 345,000.-
บาท 

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคา 340,000.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 6/2562 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2562 

 
 


