
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน
หินคลุก ถนนหลักหา้ 2 ม.2  
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
710 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,550 ตร.
ม. (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 

966,000.-บาท 
(เงินรายได้)

ปีงบประมาณ 
2562 

946,000.- 
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

คัดเลือก 

1. หจก.ดามูซอโยธา
กิจ เสนอราคา 
 965,000.- บาท 
2. หจก. ซีซัน การ
ก่อสร้าง เสนอราคา  
 965,500.- บาท 
3. บริษัท อาร์.เอส.ซี
วิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
เสนอราคา 
965,800.- บาท 

หจก.ดามูซอโยธากิจ 
ราคา 960,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 1/2563 
ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2562 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
มัสยดิตักวา 3  ม.4  ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 185 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 925 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) 

700,700.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2562 

711,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

1. หจก.มารูวาวัสดุ
ภัณฑ์ เสนอราคา  
710,000.- บาท 

2. หจก.เอ็นที สตาร์
พาณิชย ์เสนอราคา 
711,000.- บาท 

หจก.มารูวาวัสดภุัณฑ ์

ราคา  700,700.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2563 
ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2562 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เบอร์เส้ง 9  ม.1  ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 650 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) 

471,500.-บาท 
(เงินรายได้)

ปีงบประมาณ 
2562 

501,000.- 
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
เสนอราคา 
471,500.- บาท 

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็น
จิเนียริ่ง จ ากัด ราคา 
471,500.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2563 
ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2562 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เบอร์เส้ง 4  ม.1  ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 75 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 375 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) 

268,700.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2562 

285,000.- 
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เอ็นที สตาร์
พาณิชย ์เสนอราคา 
268,700.- บาท 

หจก.เอ็นที สตาร์พาณิชย ์
ราคา 268,700.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2563 
ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ประดิษฐ์บ ารุง ม.10 คู
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกว้างภายใน 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) 

753,000.-บาท 
(เงินรายได้)

ปีงบประมาณ 
2562 

800,000.- 
บาท 

จัดจ้าง  
โดยวิธี

คัดเลือก 

1. หจก.ยะลาทรัพย์
สุวรรณ เสนอราคา 
 751,000.- บาท 
2. หจก.บากาฟาร์ม 
คอนสทรัคช่ัน เสนอ
ราคา 800,000.-บาท 
 

หจก.ยะลาทรัพยส์ุวรรณ 
ราคา 750,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 5/2563 
ลงวันท่ี 10 ต.ค. 2562 

6 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยแลแง ม.8  ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) 

581,000.-บาท 
(เงินรายได้) 

ปีงบประมาณ 
2562 

613,000.- 
บาท 

จัดจ้าง 

โดยวิธี
คัดเลือก 

1. หจก.ดามูซอโยธา
กิจ เสนอราคา 
 585,000.- บาท 
2. หจก. ซีซัน การ
ก่อสร้าง เสนอราคา  
 588,000.- บาท 
3. บริษัท อาร์.เอส.ซี
วิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
เสนอราคา 
581,000.- บาท 

บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็น
จิเนียริ่ง จ ากัด 

ราคา  580,000.- บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

สัญญาจ้างเลขท่ี 6/2563 
ลงวันท่ี 15 ต.ค. 2562 

 
 


