
แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก    

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ตลับหมึก)  จำนวน  4  รายการ  
(กองช่าง) 

16,080.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  บาเจาะ เครื่องเขียน 
โดย นายซุลกิบรี  มะมิง 
เลขที่  200   ถนนเพชรเกษม   
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ         
จังหวัด นราธิวาส   
ราคาที่เสนอ  16,080.- 

ร้าน  บาเจาะ เครื่อง
เขียน 
ราคาหลังต่อรอง   
16,080.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

2. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 
21  รายการ  (สำนักปลัด) 

30,000.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  บาเจาะ เครื่องเขียน 
โดย นายซุลกิบรี  มะมิง 
เลขที่  200   ถนนเพชรเกษม   
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ         
จังหวัด นราธิวาส   
ราคาที่เสนอ 30,000.-บาท 

ร้าน  บาเจาะ เครื่อง
เขียน 
ราคาหลังต่อรอง  
30,000.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

3. จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด  
เครื่องพิมพ์  ทะเบียนครุภัณฑ์
เลขที่  479 57 0001  จำนวน 
1 รายการ  (สำนักปลัด) 

900.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  บาเจาะ เซอร์วิส 
โดยนาย ซาการียา  หาไม     
อยู่บ้านเลขท่ี  281/14   
ถนนเพชรเกษม  ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ     จังหวัดนราธิวาส         
ราคาที่เสนอ  900.- บาท 

ร้าน  บาเจาะ เซอร์วิส 
ราคาหลังต่อรอง   
900.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 



แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก    

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ประจำเดือน
ธันวาคม  จำนวน  1 รายการ  
(สำนักปลัด) 

4,748.28 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 
บาเจาะ  จำกัด 
เลขที่  232  ถนนเพชรเกษม  
หมู่ที่ 4  ตำบลบาเจาะ    
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ 4,748.28.-บาท 

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็ก 
บาเจาะ  จำกัด 
ราคาหลังต่อรอง
4,748.28.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบสาย
แลนด์ (อินเตอร์เน็ต) พร้อมติดตั้ง
ปลั๊กกราวน์   จำนวน  1 รายการ 
(กองคลัง)  

5,400.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  บาเจาะ เซอร์วิส 
โดยนาย ซาการียา  หาไม     
อยู่บ้านเลขท่ี  281/14   
ถนนเพชรเกษม  ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ     จังหวัดนราธิวาส         
ราคาที่เสนอ  5,400.-บาท    

ร้าน  บาเจาะ เซอร์วิส 
ราคาหลังต่อรอง  
5,400.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

6. จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิด  เครื่องพิมพ์  
ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่  479 57 
0003   จำนวน  1  รายการ  
(สำนักปลัด) 

1,350.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  บาเจาะ เซอร์วิส 
โดยนาย ซาการียา  หาไม     
อยู่บ้านเลขท่ี  281/14   
ถนนเพชรเกษม  ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ     จังหวัดนราธิวาส         
ราคาที่เสนอ 1,350.- บาท 

ร้าน บาเจาะ เซอร์วิส 
ราคาหลังต่อรอง   
1,350.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก    

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

7. ค่าเช่าเต็นท์  ตามโครงการตั้งจุด
ตรวจบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่  2563 
จำนวน  1  รายการ (สำนักปลัด) 

4,900.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

โดยนายสือแม  มะแม 
อยู่บ้านเลขท่ี 287/1   หมู่ที่  5
ตำบลบาเจาะ   อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส   
ราคาที่เสนอ   4,900.-บาท 

โดยนายสือแม  มะแม
ราคาหลังต่อรอง  
4,900.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

8. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์  ขนาด 
1.20×2.40  โครงการตั้งจุด
ตรวจบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่  2563   
จำนวน  1 รายการ  (สำนักปลัด)   

720.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  A&D กราฟฟิค 
โดยนายซัมซูดิน  รอเซะ 
อยู่บ้านเลขท่ี 53 ถนน เจริญพงศ์
ตำบล บางนาค   อำเภอเมือง    
จังหวัดนราธิวาส   
ราคาที่เสนอ   720.-บาท 

ร้าน  A&D กราฟฟิค 
ราคาหลังต่อรอง  
720.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

9. ค่าซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
จำนวน  3  รายการ (สำนักปลัด)   

60,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนางสาวอาภรณ์  การุโณ 
อยู่บ้านเลขท่ี  42   ถนนสุริยะ-
ประดิษฐ์   ตำบลบางนาค   
อำเภอเมืองนราธิวาส   
จังหวัดนราธิวาส   
ราคาที่เสนอ   60,200.-บาท 

ร้าน นราก๊อปปี้ แอนด์ 
เซอร์วิส 
ราคาหลังต่อรอง  
60,200.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
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ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก    

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

10. ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
(หมึกเติม)  จำนวน  1  รายการ 
(กองคลัง) 

5,230.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 
โดยนางภัทรวดี  ยิ่งชนม์เจริญ 
อยู่บ้านเลขท่ี 52/12  ถนน สุริยะ-
ประดิษฐ์  ตำบลบางนาค   อำเภอ
เมืองนราธิวาส    จังหวัดนราธิวาส   
ราคาที่เสนอ   5,230.-บาท 

หจก.ทักษิณอินโฟเทค 
นราธิวาส 
ราคาหลังต่อรอง  
5,230.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

11. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี  
ประจำปี  2563 จำนวน 8 ป้าย  
(กองคลัง) 

9,470.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ฮันเตอร์ไวนิลแอนท์กราฟฟิค 
ดีไซน์  โดยนายดุลย์เลิศ    นิมอ     
อยู่เลขท่ี    368/2    หมู่ที ่  6   
ตำบล/แขวง  ปะลุกาสาเมาะ    
อำเภอ/เขต บาเจาะ     
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ 9,470.-บาท 

ร้านฮันเตอร์ไวนิล
แอนท์กราฟฟิคดีไซน์ 
ราคาหลังต่อรอง  
9,470.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

12. ค่ าจั ดซื้ อ วัส ดุ เค รื่ อ งแต่ งกาย 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.รุ่นที่ 2 /2562 )
จำนวน 25 ชุด  (สำนักปลัด) 

75,000.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ฐานบดีรวมภัณฑ์   จำกัด 
(สาขาท่ี00001)    โดยนางสาว
ปุณยรัตน์     ธนาโชคบุณยดิษฐ์
เลขที่ 153/19 ถน สุริยะประดิษฐ์     
ตำบลบางนาค     อำเภอเมือง        
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ   75,000.-บาท 

บริษัท ฐานบดีรวม
ภัณฑ์   จำกัด (สาขาที่
00001) 
ราคาหลังต่อรอง  
75,000.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
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13. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ใน
หน่วยงาน กองคลัง  จำนวน  7  
รายการ  

19,050.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบาเจาะเครื่องเขียน 
โดยนายมะรอพี     บือราเฮง         
เลขที่  200   ถนนเพชรเกษม   
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ         
จังหวัด นราธิวาส   
ราคาที่เสนอ  19,050.-บาท  

ร้านบาเจาะเครื่องเขียน 
ราคาหลังต่อรอง  
19,050.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

14. ค่ า จ้ า ง เห ม าติ ด ตั้ ง อุ ป ก รณ์
กระจายสัญญาณด้วยระบบสาย
แลนภายในกองคลัง  
จำนวน  1 รายการ 

6,605.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน อามีน  
โดยนายเปาซี  หะแว 
เลขที่ 14/1   หมู่ที ่ 2     
ตำบล บาเจาะ  อำเภอ บาเจาะ         
จังหวัด นราธิวาส   
ราคาที่เสนอ  6,605.-บาท  

ร้าน อามีน  
ราคาหลังต่อรอง  
6,605.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 


