
 แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก    

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1. ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 
ชั้น ตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.หลักสูตรทบทวน) 
ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่  
25-27   กุมภาพันธ์ 2563 
ณ  จังหวัดตรัง  (สำนักปลัด) 

49,500.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ศิริธรรมแทรเวล  อินเตอร์
เนชั่นแนล  โดยนายอันวา  มานิ   
อยู่บ้านเลขท่ี  234 หมู่ที่  6  
ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  49,500.- บาท 

หจก. ศิริธรรมแทรเวล  
อินเตอร์เนชั่นแนล  
ราคาหลังต่อรอง   
49,500.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

2. ค่าจัดซื้อเสื้อฝึก อปพร. ตาม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.
หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 
2563  ระหว่างวันที่  24-27   
กุมภาพันธ์ 2563  ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 
และจังหวัดตรัง  (สำนักปลัด) 

12,000.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน นานา  การค้า          
โดยนางสาวซากีนา  อาเตะ 
ที่อยู่เลขที่ 78/1  หมู่ที่  6 
ตำบลลำภู   อำเภอเมือง    
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  12,000.- บาท   

ร้าน นานา  การค้า          
ราคาหลังต่อรอง    
12,000.- 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 

3. ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน 
ประจำปี 2563   จำนวน  3 
รายการ   (สำนักปลัด) 

30,950.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านไฟร์แมน  หาดใหญ่ 
โดยนาย  สุธน  เมธเกรียงชัย 
เลขที่ 37 ซอยโรงพยาบาลหมอโอ 
ตำบลบางนาค   อำเภอเมือง   
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ 30,950.-บาท  

ร้านไฟร์แมน  หาดใหญ่ 
ราคาหลังต่อรอง    
30,950.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

4. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  ขนาด 1×3 
เมตร ตามโครงการฝึกอบรม อป
พร. หลักสูตรทบทวนประจำปี 
2563  จำนวน  1  รายการ  
(สำนักปลัด) 

750.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  อิคลาส  ปริ้นติ้ง 
 โดยมูฮัมมัดนัสรูน  มะรอเซะ 
อยู่บ้านเลขท่ี  265 ถนนพิชิตบำรุง
ตำบลบางนาค   อำเภอเมือง-
นราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที ่ 750.-บาท 
 

ร้าน  อิคลาส  ปริ้นติ้ง 
ราคาหลังต่อรอง    
750.-บาท 
 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  ขนาด 3×1 
เมตร ตามโครงการปลูกป่าต้าน
ภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ
ประจำปี 2563  จำนวน  1  
รายการ  (สำนักปลัด) 

750.00 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  อิคลาส  ปริ้นติ้ง 
 โดยมูฮัมมัดนัสรูน  มะรอเซะ 
อยู่บ้านเลขท่ี  265 ถนนพิชิตบำรุง
ตำบลบางนาค   อำเภอเมือง-
นราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที ่ 750.-บาท 
 

ร้าน  อิคลาส  ปริ้นติ้ง 
ราคาหลังต่อรอง    
750.-บาท 
 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
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6. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  ขนาด 
1.50×3.20 เมตร ตามโครงการ
สานสัมพันธ์สายใยรัก  สร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ประจำปี 2563  จำนวน  1  
รายการ  (สำนักปลัด) 

1,200.00 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  อิคลาส  ปริ้นติ้ง 
 โดยมูฮัมมัดนัสรูน  มะรอเซะ 
อยู่บ้านเลขท่ี  265 ถนนพิชิต
บำรุงตำบลบางนาค   อำเภอ
เมือง-นราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที ่ 1,200.-บาท 
 

ร้าน  อิคลาส  ปริ้นติ้ง 
ราคาหลังต่อรอง    
1,200.-บาท 
 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

7. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารใน
การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย
ที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2563  วันที่  13  
กุมภาพันธ์  2563   
จำนวน  1 รายการ (สำนักปลัด) 

1,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โดยนางสาวซาวียะ  เจริญผล 
อยู่บ้านเลขท่ี 5  หมู่ที่  5 
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  1,995.-บาท        

โดยนางสาวซาวียะ  
เจริญผล 
ราคาหลังต่อรอง    
1,995.-บาท        

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จำนวน  2 รายการ (สำนักปลัด) 

5,832.14 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
บาเจาะ จำกัด 
โดยนางนภา  ดาแนแม      
อยู่บ้านเลขท่ี 232 ถนนเพชร
เกษม   ตำบล/แขวง บาเจาะ    
อำเภอ/เขต   บาเจาะ   จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  5,832.14.-บาท        

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กบาเจาะจำกัด 
ราคาหลังต่อรอง    
5,832.14.-บาท        

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
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9. ค่าซื้อวัสดุตามโครงการรับ
พระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี 2563  
จำนวน  1  รายการ  (สำนัก
ปลัด) 

19,423.80 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  ออลล์  วัน 
โดยวีรวรรณ  ตันติยะสกุล 
อยู่บ้านเลขท่ี  16  หมู่ที่ 7 
ถนนเทศบาล9  ตำบลตันหยงมัส   
อำเภอระแงะ   จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที ่ 19,423.80.-บาท 
 

ร้าน  ออลล์  วัน 
ราคาหลังต่อรอง    
19,423.80.-บาท 
 

ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  
ขนาด 3×1 เมตร ตาม
โครงการปลูกป่าต้าน
ภาวะโลกร้อนเฉลิมพระ
เกียรติประจำปี 2563  
จำนวน  1  รายการ  
(สำนักปลัด) 

10. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  ขนาด 1×3 
เมตร ตามโครงการเรียนรู้สิทธิ
หน้าที่การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  ประจำปี 2563  
จำนวน  1  รายการ  (สำนัก
ปลัด) 

750.00 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  อิคลาส  ปริ้นติ้ง 
โดยมูฮัมมัดนัสรูน  มะรอเซะ 
อยู่บ้านเลขท่ี  265 ถนนพิชิต
บำรุงตำบลบางนาค   อำเภอ
เมือง-นราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที ่ 750.-บาท 
 

ร้าน  อิคลาส  ปริ้นติ้ง 
ราคาหลังต่อรอง    
750.-บาท 
 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

11. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  ขนาด 1×3 
เมตร ตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
แนวทางพระราชดำริ  ประจำปี 
2563  จำนวน  1  รายการ  
(สำนักปลัด) 

750.00 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  อิคลาส  ปริ้นติ้ง 
โดยมูฮัมมัดนัสรูน  มะรอเซะ 
อยู่บ้านเลขท่ี  265 ถนนพิชิต
บำรุงตำบลบางนาค   อำเภอ
เมือง-นราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที ่ 750.-บาท 
 

ร้าน  อิคลาส  ปริ้นติ้ง 
ราคาหลังต่อรอง    
750.-บาท 
 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
        


