
                                                                                                                                                                                                                             
แบบ  สขร  1 

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงนิ
งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    
และรำคำ 

เหตุผลทีค่ดัเลอืก
โดยสงัเขป 

1. ค่ำซือ้วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น 
ประจ ำเดอืนกุมภำพนัธ ์ 
จ ำนวน 1 รำยกำร (ส ำนกัปลดั) 

2,994.14 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

สหกรณ์รถยนตโ์ดยสำรขนำดเลก็ 
บำเจำะ  จ ำกดั          
อยู่บำ้นเลขที ่232 ถนนเพชร
เกษม     
หมทูี ่4  ต ำบล บำเจำะ   
อ ำเภอ บำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส   
รำคำทีเ่สนอ 2,994.14.-บำท    

สหกรณ์รถยนต์
โดยสำรขนำดเลก็บำ
เจำะจ ำกดั          
รำคำหลงัต่อรอง
2,994.14.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 
 

2. ค่ำจำ้งท ำป้ำยไวนิล  ขนำด 
1×3 เมตร ตำมโครงกำรเรยีนรู้
สทิธหิน้ำทีก่ำรปกครองตำม
ระบอบประชำธปิไตย  จ ำนวน  
1  รำยกำร   (ส ำนกัปลดั) 

750.00 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น  อคิลำส  ปริน้ติง้ 
 โดยมฮูมัมดันสัรูน  มะรอเซะ 
อยู่บำ้นเลขที ่ 265 ถนนพชิติ
บ ำรุงต ำบลบำงนำค   อ ำเภอ
เมอืง-นรำธวิำส   จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำที ่ 750.-บำท 
 

รำ้น  อคิลำส  ปริน้ติง้ 
รำคำหลงัต่อรอง    
750.-บำท 
 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

3. ค่ำจำ้งท ำป้ำยไวนิล  ขนำด 
1.6×2.5 เมตร ตำมโครงกำร
พฒันำศกัยภำพกำรปฏบิตังิำน
ของบุคลำกรทอ้งถิน่  จ ำนวน  
1  รำยกำร   (ส ำนกัปลดั) 

1,300.00 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น  อคิลำส  ปริน้ติง้ 
โดยมฮูมัมดันสัรนู  มะรอเซะ 
อยู่บำ้นเลขที ่ 265 ถนนพชิติ
บ ำรุงต ำบลบำงนำค   อ ำเภอ
เมอืง-นรำธวิำส   จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำที ่ 1,300.-บำท 

รำ้น  อคิลำส  ปริน้ติง้ 
รำคำหลงัต่อรอง    
1,300.-บำท 
 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 



แบบ  สขร  1 
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
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4. ค่ำจำ้งท ำป้ำยไวนิล  ขนำด 
1.6×2.5 เมตร ตำมโครงกำร
ชุมชนสำนใจห่วงใยผูส้งูอำยุ
และผูพ้กิำร  จ ำนวน  1  
รำยกำร   (ส ำนกัปลดั) 

1,000.00 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น  อคิลำส  ปริน้ติง้ 
โดยมฮูมัมดันสัรนู  มะรอเซะ 
อยู่บำ้นเลขที ่ 265 ถนนพชิติ
บ ำรุงต ำบลบำงนำค   อ ำเภอ
เมอืง-นรำธวิำส   จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำที ่ 1,000.-บำท 
 

รำ้น  อคิลำส  ปริน้ติง้ 
รำคำหลงัต่อรอง    
1,000.-บำท 
 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

5. ค่ำซือ้ครุภณัฑแ์ผงกัน้จรำจร
แบบสำมเหลีย่มมลีอ้และไฟ
ไซเรนสแีดง 6 นิ้ว ไฟ 220 
โวลล ์พรอ้มป้ำยชื่อหน่วยงำน 
จ ำนวน 1 รำยกำร  (ส ำนกั
ปลดั) 

22,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

บรษิทัฐำนบดรีวมภณัฑ ์จ ำกดั 
โดยนำงสำวปุณยรตัน์ ธนำโชค
บุณยดฐิ ์อยู่บำ้นเลขที ่153/19 
ถนนสุรยิะประดษิฐ ์ ต ำบลบำง
นำค   
อ ำเภอเมอืง จงัหวดันรำธวิำส    
รำคำทีเ่สนอ  22,000.-บำท 

บรษิทัฐำนบดรีวม
ภณัฑ ์ จ ำกดั 
รำคำหลงัต่อรอง 
22,000.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

6. ซือ้วสัดุฝึกอบรมตำมโครงกำร
พฒันำศกัยภำพกำรปฏบิตังิำน
ของบุคลำกรทอ้งถิน่ 
จ ำนวน  22 ชุด  (ส ำนกัปลดั)  

3,190.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น บำเจำะ  เครื่องเขยีน 
โดยนำยซุลกบิร ี มะมงิ 
อยู่บำ้นเลขที ่200 ถนนเพชร
เกษม    ต ำบลบำเจำะ   อ ำเภอ 
บำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส    
รำคำทีเ่สนอ  3,190.-บำท 

รำ้น  บำเจำะเครื่อง
เขยีน 
รำคำหลงัต่อรอง 
3,190.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 
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7. ค่ำซื้อวสัดุใช้ในโครงกำรชุมชน
สำนใจห่วงใยผู้สูงอำยุและผู้
พกิำร จ ำนวน  5  รำยกำร 

11,520.00 
 
 

วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น บำเจำะ  เครื่องเขยีน 
โดยนำยซุลกบิร ี มะมงิ 
อยู่บำ้นเลขที ่200 ถนนเพชร
เกษม    ต ำบลบำเจำะ   อ ำเภอ 
บำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส    
รำคำทีเ่สนอ  11,520.-บำท 

รำ้น  บำเจำะเครื่อง
เขยีน 
รำคำหลงัต่อรอง 
11,520.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

8. ค่ำซือ้ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์  
จ ำนวน 3 รำยกำร  (กองศกึษำ
ฯ) 

32,100.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น บำเจำะ  เซอรว์สิ 
โดยนำยซำกำรยำ  หำไม 
อยู่บำ้นเลขที ่281/14 
ถนนเพชรเกษม    ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอ บำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส    
รำคำทีเ่สนอ  32,100.-บำท 

รำ้น บำเจำะ  เซอรว์สิ
รำคำหลงัต่อรอง 
32,100.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

9. ค่ำจำ้งซ่อมบ ำรุงรกัษำและ
เปลีย่นอะไหล่ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอรช์นิดตัง้โต๊ะพรอ้ม
อุปกรณ์ CPU  จ ำนวน  3 
รำยกำร  (กองช่ำง)  

4,500.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

รำ้น ยีง่อ เทคโนโลย ี
โดยนำยอำมนิ  สำและมำ 
อยู่บำ้นเลขที ่130 หมู่ที ่3 
ถนนรำมโกมุท    ต ำบลยีง่อ   
อ ำเภอยีง่อ  จงัหวดันรำธวิำส    
รำคำทีเ่สนอ  4,500.-บำท 

รำ้น ยีง่อ เทคโนโลยี
รำคำหลงัต่อรอง 
4,500.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 

 

 



แบบ  สขร  1 
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10. ค่ำอำหำรว่ำงและอำหำร
กลำงวนัประชุมสภำ อบต.บำ
เจำะ  จ ำนวน  1 รำยกำร  
(ส ำนกัปลดั)  

2,400.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

โดยนำงสำวพำตเีมำะ สำแมง 
อยู่บำ้นเลขที ่281/1 หมู่ที ่5 
ต ำบลบำเจำะ  อ ำเภอ บำเจำะ  
จงัหวดันรำธวิำส    
รำคำทีเ่สนอ  2,400.-บำท 

นำงสำวพำตเีมำะ สำ
แมง 
รำคำหลงัต่อรอง 
2,400.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

11. ค่ำโครงกำรอำหำรเสรมินม 
(โรงเรยีน) ภำคเรยีนที ่2 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564  
(กองศกึษำฯ) 
 

180,728.02 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

ส ำนกังำน อ.ส.ค.ภำคใต้ 
โดยนำยสถำพร  ชแูสวง 
อยู่บำ้นเลขที ่174 หมู่ที ่9 
ต ำบลหนองตำแตม้  อ ำเภอ
ปรำณ-บุร ี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์    
รำคำที ่ 180,728.02.-บำท 
 

ส ำนกังำน อ.ส.ค.
ภำคใต้ 
รำคำหลงัต่อรอง 
180,728.02.-บำท 

เป็นผูท้ีเ่สนอรำคำทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้น
ถูกตอ้งตรงตำมที ่ 
อบต. ก ำหนดจงึเหน็
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 


