
                                             
                                                                                                                                                                                        แบบ  สขร  1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. ค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) 

7,958.30 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 
บาเจาะ  จำกัด          
อยู่บ้านเลขท่ี 232 ถนนเพชรเกษม     
หมูที่ 4  ตำบล บาเจาะ   
อำเภอ บาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส   
ราคาที่เสนอ  7,958.30.- บาท    

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กบาเจาะจำกัด          
ราคาหลังต่อรอง 
4,429.62.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

2. ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์
โดยสารไม่ปรับอากาศ ตาม
โครงการเกษตรพอเพียง  
ประจำปีงบประมาณ 2563 
(ระหว่างวันที่  2-3  มีนาคม  
2563 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จำนวน   1 
รายการ (สำนักปลัด) 

18,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ศิริธรรมแทรเวล อินเตอร์เนชั่น
แนล 
โดยนายอันวา  มานิ 
อยู่บ้านเลขท่ี   234 หมู่ที่  6  
ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ 18,000.-บาท  

หจก.ศิริธรรมแทรเวล 
อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคาหลังต่อรอง 
18,000.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

3. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  ขนาด 1×3 
เมตร ตามโครงการเกษตร- 
พอเพียง  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 



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

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

4. ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน  
8  รายการ  (กองช่าง) 

96,700.00 
 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ  เซอร์วิส 
โดยนายซาการยา  หาไม 
อยู่บ้านเลขท่ี 281/14 
ถนนเพชรเกษม    ตำบลบาเจาะ   
อำเภอ บาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส    
ราคาที่เสนอ  96,700.-บาท 

ร้าน บาเจาะ  เซอร์วิส
ราคาหลังต่อรอง 
96,700.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ
สายแลนด์ (อินเตอร์เน็ต) พร้อม
ติดตั้งปลั๊กกราวน์  จำนวน 1 
รายการ  (สำนักปลัด) 

7,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ  เซอร์วิส 
โดยนายซาการยา  หาไม 
อยู่บ้านเลขท่ี 281/14 
ถนนเพชรเกษม    ตำบลบาเจาะ   
อำเภอ บาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส    
ราคาที่เสนอ  7,200.-บาท 

ร้าน บาเจาะ  เซอร์วิส
ราคาหลังต่อรอง 
7,200.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

6. ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  1 
รายการ  (กองช่าง)  

7,500.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ  เครื่องเขียน 
โดยนายซุลกิบรี  มะมิง 
อยู่บ้านเลขท่ี 200 ถนนเพชรเกษม    
ตำบลบาเจาะ   อำเภอ บาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส    
ราคาที่เสนอ  7,500.-บาท 

ร้าน  บาเจาะเครื่อง
เขียน 
ราคาหลังต่อรอง 
7,500.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 
 

 
 



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

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7. ค่าจ้างทำตรายางต่าง ๆ  จำนวน  
9  รายการ  (กองคลัง) 

2,790.00 
 
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ดีไซน์  คัมพานี 
โดยนางนลินี  หะยีดาโอะ 
อยู่บ้านเลขท่ี 74/1 
ถนนวิจิตรไชยบูลย์   ตำบลบางนาค   
อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส    
ราคาที่เสนอ  2,790.-บาท 

ร้าน ดีไซน์  คัมพานี 
ราคาหลังต่อรอง 
2,790.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

8. ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (ตลับ
หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)   
จำนวน 1 รายการ  (กองคลัง) 

11,040.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ  เซอร์วิส 
โดยนายซาการยา  หาไม 
อยู่บ้านเลขท่ี 281/14 
ถนนเพชรเกษม    ตำบลบาเจาะ   
อำเภอ บาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส    
ราคาที่เสนอ  11,040.-บาท 

ร้าน บาเจาะ  เซอร์วิส
ราคาหลังต่อรอง 
11,040.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

9. ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  1 
รายการ  (กองช่าง)  

7,500.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ  เครื่องเขียน 
โดยนายซุลกิบรี  มะมิง 
อยู่บ้านเลขท่ี 200 ถนนเพชรเกษม    
ตำบลบาเจาะ   อำเภอ บาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส    
ราคาที่เสนอ  7,500.-บาท 

ร้าน  บาเจาะเครื่อง
เขียน 
ราคาหลังต่อรอง 
7,500.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



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

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10. ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ทะเบียนครุภัณฑ์ 
416 56 0015  จำนวน  1 
รายการ  (กองการศึกษาฯ)  

5,400.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ  เซอร์วิส 
โดยนายซาการยา  หาไม 
อยู่บ้านเลขท่ี 281/14 
ถนนเพชรเกษม    ตำบลบาเจาะ   
อำเภอ บาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส    
ราคาที่เสนอ  5,400.-บาท 

ร้าน บาเจาะ  เซอร์วิส
ราคาหลังต่อรอง 
5,400.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 


