
 
แบบ  สขร  1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. ค่ าจ้ า งท ำป้ าย ไวนิ ล   ขน าด 
1.00×3.00 เมตร ตามโครงการ
เมาลิดสัม พันธ์  อบต .บาเจาะ 
ประจำปี งบประมาณ  2563 
วันที่ 15  พฤศจิกายน 2562  
ณ มัสยิดริยาฎอตุลญันนะห์  ม.5  
จำนวน  1 รายการ 
(กองการศึกษา) 

750.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบาเจาะการพิมพ์ 
นายไพศาล  สะแวบาโง 
อยู่บ้านเลขท่ี  98  ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส            
ราคาที่เสนอ  750.- บาท   

ร้านบาเจาะการพิมพ์ 
นายไพศาล สะแวบาโง 
ราคาหลังต่อรอง    
750.- บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

2. ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ   
(กองคลัง) 
 
 
 

25,860.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ เซอร์วิส 
โดย ซาการยีา  หาไม 
เลขที่ 281/14 ตำบล บาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  25,860.-บาท 

ร้าน บาเจาะ เซอร์วิส 
โดย ซาการยีา  หาไม
ราคาหลังต่อรอง 
25,860.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ประจำงวด
ตุลาคม  2562 (สำนักปลัด) 

3,596.90.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณร์ถยนต์โดยสารขนาดเล็กบา
เจาะ จำกัด  
เลขที่ 23 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 
ตำบล บาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 3,596.90.-บาท 

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กบาเจาะ 
จำกัด 
ราคาหลังต่อรอง 
3,596.90.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 

แบบ  สขร  1 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

4. ค่าจ้างเหมาทำอาหารประชุมสภา 
ส มั ย ที่  4  ค รั้ งที่  1 /2 5 6 2 
จำนวน  1 รายการ 
(สำนักปลัด) 

1,995.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวซาวียะ  เจริญผล 
อยู่บ้านเลขท่ี  5 หมู่ที่ 5   
ตำบลโคกเคยีน  อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส            
ราคาที่เสนอ  1,995.- บาท   

นางสาวซาวียะ  เจริญ-
ผล 
ราคาหลังต่อรอง    
1,995.- บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าจ้างซ่อมและบำรุงครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมอุปกรณ์ CPU  ทะเบียน
ครุภัณฑ์เลขที่ 416 57 0004 
และครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา ทะเบียนครุภัณฑ์
เลขที่ 416 51 0001 จำนวน 
2 รายการ  (กองคลัง) 

1,000.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 
โดย นางภัทรวดี  ยิ่งชนม์เจรญิ   
อยู่บ้านเลขท่ี 52/12  ถนนสุริยะ-
ประดิษฐ์   ตำบลบางนาค  
อำเภอเมืองนราธิวาส   
ราคาที่เสนอ  1,000.-บาท 

หจก.ทักษิณ อินโฟเทค 
นราธิวาส  
โดย นางภัทรวดี  ยิ่งชนม์
เจริญราคาหลังต่อรอง 
1,000.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

6. ค่าซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 
2  รายการ  (สำนักปลัด) 

39,600.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  กรุงเทพเครื่องเรือน 
โดยนาย  เจริญ  คูถิรตระการ  
เลขที่  42/45   หมู่ที่ 8   
ถนนเพชรเกษม   ตำบลลำภู  
อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัด นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 39,600.-บาท 

ร้าน  กรุงเทพเครื่อง-
เรือน 
โดยนาย  เจริญ  คูถิรต
ระการ ราคาหลัง
ต่อรอง 39,600.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 

 
แบบ  สขร  1 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

4. ค่าจ้างเหมาทำอาหารประชุมสภา 
ส มั ย ที่  4  ค รั้ งที่  1 /2 5 6 2 
จำนวน  1 รายการ 
(สำนักปลัด) 

1,995.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวซาวียะ  เจริญผล 
อยู่บ้านเลขท่ี  5 หมู่ที่ 5   
ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส            
ราคาที่เสนอ  1,995.- บาท   

นางสาวซาวียะ  เจริญ-
ผล 
ราคาหลังต่อรอง    
1,995.- บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าจ้างซ่อมและบำรุงครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมอุปกรณ์ CPU  ทะเบียน
ครุภัณฑเ์ลขที่ 416 57 0004 
และครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา ทะเบียนครุภัณฑ์
เลขที่ 416 51 0001 จำนวน 
2 รายการ  (กองคลัง) 

1,000.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 
โดย นางภัทรวดี  ยิ่งชนม์เจรญิ   
อยู่บ้านเลขท่ี 52/12  ถนนสุริยะ-
ประดิษฐ์  ตำบลบางนาค  
อำเภอเมืองนราธิวาส   
ราคาที่เสนอ  1,000.-บาท 

หจก.ทักษิณ อินโฟเทค 
นราธิวาส  
โดย นางภัทรวดี  ยิ่งชนม์
เจริญราคาหลังต่อรอง 
1,000.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

6. ค่าซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 
2  รายการ  (สำนักปลัด) 

39,600.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  กรุงเทพเครื่องเรือน 
โดยนาย  เจริญ  คูถิรตระการ  
เลขที่  42/45   หมู่ที่ 8   
ถนนเพชรเกษม   ตำบลลำภู  
อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัด นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 39,600.-บาท 

ร้าน  กรุงเทพเครื่อง-
เรือน 
โดยนาย  เจริญ  คูถิรต
ระการ ราคาหลัง
ต่อรอง 39,600.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 

 
 



แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
7. ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท
รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค  
หมายเลขทะเบียน 80 -4871 
หมายเลขครุภัณฑ์  012 52 
0001  จำนวน  1 รายการ 
(สำนักปลัด) 

20,400.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  อิง  ออโต้เซอร์วิส 
โดยนาย  สะแปอิง  มาแจ 
อยู่บ้านเลขท่ี  4/1  หมู่ที่ 3   
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส            
ราคาที่เสนอ  20,400.- บาท   

ร้าน  อิง  ออโต้เซอร์วิส 
โดยนายสะแปอิง มาแจ 
ราคาหลังต่อรอง    
20,400.- บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

8. ค่าจ้างซ่อมและบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ  ทะเบียน
ครุภัณฑ์เลขที่ 420 56 0009 
จำนวน  1  รายการ  
(กองการศึกษาฯ) 

7,800.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  บางนรา  แอร์ 
โดย นางสาวอาภรณ์  การโุณ 
เลขที่  219  ถนน  บายพาส 
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัด นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  7,800.-บาท 

ร้าน  บางนรา  แอร์ 
โดย นางสาวอาภรณ์  กา-
รุโณ 
ราคาหลังต่อรอง 
7,800.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


