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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสงัเขป 

1. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น  จำนวน 1 รายการ   
(สำนักปลัด) 

3,860.20 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์รถโดยสารขนาดเล็กบาเจาะ 
จำกัด 
ตั้งอยู่เลขที่ 232 ถนนเพชรเกษม 
ตำบล บาเจาะ  อำเภอ บาเจาะ     
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  3,860.20.-บาท 

สหกรณ์รถโดยสาร
ขนาดเล็กบาเจาะ 
จำกัด 
ราคาหลังต่อรอง 
3,860.20.- บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

2. ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์
บรรทุกติดเครนไฮโดรลิก ชนิด 6 
ล้อ พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
จำนวน   2 รายการ (สำนักปลัด) 

8,900.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านอิงออโต้  เซอร์วิส 
ตั้งอยู่เลขที่ 4/1  หมู่ที่ 3 
ตำบล ปะลุสาเมาะ  อำเภอ บาเจาะ     
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  8,900.00.-บาท 

ร้านอิงออโต้  เซอร์วิส 
ราคาหลังต่อรอง 
8,900.00.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถว้น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

3. ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) 

10,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ เครื่องเขียน 
โดยนายซุลกิบรี  มะมิง 
อยู่บ้านเลขท่ี 200 ถนนเพชรเกษม  
ตำบลบาเจาะ   อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  10,000.00.-บาท 

ร้าน  บาเจาะ  เครื่อง-
เขียน 
ราคาหลังต่อรอง 
10,000.00.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
4. ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน   1  รายการ 
(สำนักปลัด) 

12,500.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  ออลล์  วัน 
โดยนางวีรวรรณ  ตันติยะสกุล 
อยู่บ้านเลขท่ี 16  หมู่ที่ 7  
ถนนเทศบาล9   ตำบลบาเจาะ  
อำเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  12,500.- บาท    

ร้าน  ออลล์  วัน 
ราคาหลังต่อรอง 
12,500.- บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าจ้างทำป้ายโครงการ ขนาด 
1.6×2.5 เมตร ตามโครงการ
อ บ รม คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม 
ประจำปีงบประมาณ 2564  
จำนวน  1  รายการ 
(สำนักปลัด) 

1,000.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน อิคลาส ปริ้นติ้ง  
โดยนายมูฮัมมัดีฃนัสรูน มะรอเซะ 
อยู่บ้านเลขท่ี 265  ถนนพิชิตบำรุง 
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  1,000.- บาท   

ร้าน อิคลาส ปริ้นติ้ง 
ราคาหลังต่อรอง    
1,000.- บาท       

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

6. ค่าซื้อวัสดุฝึกอบรม ตาม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
ปีงบประมาณ 2564 
 

9,000.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ เครื่องเขียน 
โดยนายซุลกิบรี  มะมิง 
อยู่บ้านเลขท่ี 200 ถนนเพชรเกษม  
ตำบลบาเจาะ   อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  9,000.00.-บาท 

ร้าน  บาเจาะ  เครื่อง-
เขียน 
ราคาหลังต่อรอง 
9,000.00.-บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7. ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์
ดับเพลิงพร้องถังน้ำในตัว พร้อม
ถังโฟม จำนวน   8  รายการ 
(สำนักปลัด) 

28,450.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน  อิงออโต้  เซอร์วิส 
โดยนางวีรวรรณ  ตันติยะสกุล 
อยู่บ้านเลขท่ี 4/1  หมู่ที่ 3  
ตำบลปะลุกาสาเมาะ  
อำเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  28,450.- บาท    

ร้าน  อิงออโต้  เซอร์วิส 
ราคาหลังต่อรอง 
28,450.- บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

8. ค่ าจ้ างซ่ อมและบำรุ งรักษา
ครุภัณ ฑ์ เครื่ อ งปรับ อากาศ  
จำนวน  1  รายการ 
(ห้องคลัง) 

1,850.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บางนราแอร ์
โดยนางสาวอาภรณ์  การุโณ 
อยู่บ้านเลขท่ี 219  ถนนบายพาส 
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  1,850.- บาท   

ร้าน บางนราแอร์ 
ราคาหลังต่อรอง    
1,850.- บาท       

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


