
แบบ  สขร  1 
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ 
ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    

และรำคำ 
เหตุผลทีค่ดัเลอืก

โดยสงัเขป 

1. ค่ำจดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์
(ตลบัหมกึ)  จ ำนวน  4  
รำยกำร  (ส ำนกัปลดั) 

6,470.00 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธวิำส 
โดย นำงภทัรวด ียิง่ชนมเ์จรญิ 
เลขที ่ 52/12 ถนนสรยิะประดษิฐ ์  
ต ำบลบำงนำค  อ ำเภอเมอืง         
จงัหวดั นรำธวิำส   
รำคำทีเ่สนอ  6,470.-บำท 

หจก.ทกัษณิ อนิโฟ
เทค นรำธวิำส 
รำคำหลงัต่อรอง   
6,470.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 
 

2. ค่ำจดัซือ้วสัดุส ำนกังำน 
(หมกึเครื่องถ่ำยเอกสำร) 
จ ำนวน 1  รำยกำร  (ส ำนกั
ปลดั) 

9,000.00 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นรำก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์สิ 
โดย นำยธเนตร  ศรรีกัษ์ 
เลขที ่ 42  ถนนสุรยิะประดษิฐ ์  
ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมอืง
นรำธวิำส         
จงัหวดั นรำธวิำส   
รำคำทีเ่สนอ 9,000.-บำท 

นรำก๊อปป้ี  แอนด ์
เซอรว์สิ 
รำคำหลงัต่อรอง  
9,000.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

3. ค่ำจดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์
(ตลบัหมกึ)  จ ำนวน  1  
รำยกำร  (กองคลงั) 

13,800.00 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น  บำเจำะ เซอรว์สิ 
โดยนำย ซำกำรยีำ  หำไม     
อยู่บำ้นเลขที ่ 281/14   
ถนนเพชรเกษม  ต ำบลบำเจำะ 
อ ำเภอบำเจำะ     จงัหวดั
นรำธวิำส         
รำคำทีเ่สนอ 13,800.- บำท 

รำ้น  บำเจำะ เซอรว์สิ 
รำคำหลงัต่อรอง   
13,800.- บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 



แบบ  สขร  1 
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ 
ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    

และรำคำ 
เหตุผลทีค่ดัเลอืก

โดยสงัเขป 

4. ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ  ประจ ำเดอืน
ธนัวำคม  จ ำนวน  1 รำยกำร  
(ส ำนกัปลดั) 

11,268.50 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

สหกรณ์รถยนตโ์ดยสำรขนำดเลก็ 
บำเจำะ  จ ำกดั 
เลขที ่ 232  ถนนเพชรเกษม  
หมู่ที ่4  ต ำบลบำเจำะ    
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ 11,268.50.-บำท 

สหกรณ์รถยนต์
โดยสำรขนำดเลก็ 
บำเจำะ  จ ำกดั 
รำคำหลงัต่อรอง
11,268.50.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

5. จำ้งซ่อมบ ำรุงรกัษำครุภณัฑ์
เครื่องปรบัอำกำศ จ ำนวน  1  
รำยกำร  (กองช่ำง) 

1,500.00 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้นบำงนรำแอร ์
โดยนำงสำวอำภรณ์  กำรุโณ     
อยู่บำ้นเลขที ่ 219   
ถนนบำยพำส  ต ำบลบำงนำค 
อ ำเภอเมอืง   จงัหวดันรำธวิำส         
รำคำทีเ่สนอ  1,500.-บำท    

รำ้นบำงนรำแอร ์
รำคำหลงัต่อรอง  
1,500.-บำท    

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

6. ค่ำจำ้งท ำป้ำยไวนิล ขนำด 3×1 
เมตร และขนำด 4×2 เมตร 
โครงกำรตัง้จุดตรวจบรกิำร
ประชำชนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2564  
จ ำนวน  2  รำยกำร  (ส ำนกัปลดั) 

2,750.00 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น  อคิลำส ปริน้ติง้ 
โดยนำย มูฮมัมดันสัรนู มะรอเซะ 
อยู่บำ้นเลขที ่ 265 
ถนนพชิติบ ำรุง  ต ำบลบำงนำค 
อ ำเภอเมอืงนรำธวิำส 
จงัหวดันรำธวิำส         
รำคำทีเ่สนอ 2,750.- บำท 

รำ้น  อคิลำส ปริน้ติง้ 
รำคำหลงัต่อรอง   
2,750.- บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 
 



                                                                                                                                                                                                                      แบบ  สขร  1 
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ 
ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    

และรำคำ 
เหตุผลทีค่ดัเลอืก

โดยสงัเขป 

7. ค่ำเช่ำเตน็ท ์ ตำมโครงกำรตัง้
จุดตรวจบรกิำรประชำชนช่วง
เทศกำลปีใหม่  2564 
จ ำนวน  1  รำยกำร (ส ำนกั
ปลดั) 

4,900.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

โดยนำยสอืแม  มะแม 
อยู่บำ้นเลขที ่287/1   หมู่ที ่ 5
ต ำบลบำเจำะ   อ ำเภอบำเจำะ 
จงัหวดันรำธวิำส   
รำคำทีเ่สนอ   4,900.-บำท 

โดยนำยสอืแม  มะแม
รำคำหลงัต่อรอง  
4,900.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

8. ค่ำจำ้งท ำป้ำยไวนิลประชำ 
สมัพนัธ ์ ขนำด 1.00×2.00  
โครงกำรจดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล
ประชำสมัพนัธร์บัสมคัรเดก็เลก็ 
จ ำนวน 8 รำยกำร (กองศกึษำ
ฯ)   

4,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น  บำเจำะ กำรพมิพ ์
โดยนำยไพศำล  สะแวบำโง 
อยู่บำ้นเลขที ่98 ถนนเพชรเกษม
ต ำบลบำเจำะ  อ ำเภอบำเจำะ   
จงัหวดันรำธวิำส   
รำคำทีเ่สนอ   4,000.-บำท 

รำ้น  บำเจำะ กำร
พมิพ ์
รำคำหลงัต่อรอง  
4,000.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

9. ค่ำวสัดุก่อสรำ้งปรบัปรุงทำงเขำ้
อำคำรส ำนกังำน   จ ำนวน  1  
รำยกำร  (กองช่ำง)   

10,800.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.บ.บูฮำนูเดนก่อสรำ้ง 
โดยนำงสำวอำภรณ์  กำรุโณ 
อยู่บำ้นเลขที ่151/2 หมู่ที ่6  
ต ำบลบำเระเหนือ อ ำเภอบำเจำะ   
จงัหวดันรำธวิำส   
รำคำทีเ่สนอ   10,800.-บำท 

หจก.บ.บูฮำนูเดน
ก่อสรำ้ง 
รำคำหลงัต่อรอง  
10,800.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   แบบ  สขร  1 
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
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ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 
วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ 
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และรำคำ 
เหตุผลทีค่ดัเลอืก

โดยสงัเขป 

10. ค่ำซือ้วสัดุคอมพวิเตอร(์หมกึ
เตมิ)   
จ ำนวน  1 รำยกำร (กองคลงั) 

5,230.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.ทกัษณิอนิโฟเทค นรำธวิำส 
โดยนำงภทัรวด ี ยิง่ชนมเ์จรญิ 
อยู่บำ้นเลขที ่52/12  ถนน สุรยิะ-
ประดษิฐ ์ ต ำบลบำงนำค   อ ำเภอ
เมอืงนรำธวิำส    จงัหวดั
นรำธวิำส   
รำคำทีเ่สนอ   5,230.-บำท 

หจก.ทกัษณิอนิโฟ
เทค นรำธวิำส 
รำคำหลงัต่อรอง  
5,230.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

11. ค่ำจำ้งท ำป้ำยไวนิลมำตรกำร
เฝ้ำระวงัป้องกนั COVID-19  
จ ำนวน 2 ป้ำย  (ส ำนกัปลดั) 

5,400.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น ฮนัเตอรไ์วนิลแอนทก์รำฟฟิค 
ดไีซน์  โดยนำยดุลยเ์ลศิ   นิมอ     
อยู่เลขที ่ 368/2  หมู่ที ่  6   
ต ำบลปะลุกำสำเมำะ อ ำเภอบำ
เจำะ     
จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ 5,400.-บำท 

รำ้นฮนัเตอรไ์วนิล
แอนทก์รำฟฟิคดไีซน์ 
รำคำหลงัต่อรอง  
5,400.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

12. ค่ ำจัดซื้ อ วัสดุ ค อมพิ ว เตอร ์
(ตลบัหมกึ)  จ ำนวน 4 รำยกำร  
(กองช่ำง) 

16,080.00 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น บำเจำะ เครื่องเขยีน 
โดยนำยซุลกบิร ี มะมงิ 
เลขที ่200 ถนนเพชรเกษม  
ต ำบลบำเจำะ   อ ำเภอบำเจำะ        
จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ   16,080.-บำท 

รำ้น บำเจำะ เครื่อง
เขยีน 
รำคำหลงัต่อรอง  
16,080.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 



                                                                                                                                                                                   
 


