
 

 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑. จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน ๑๐ รายการ ๖๔,๙๔๐.- ๖๔,๙๔๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติสินการ
ไฟฟ้า 

๖๔,๙๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๖๗๕๔๗๔๐๓ 

๒. จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน ๖ รายการ ประจ า
กองช่าง 

๔,๖๑๐.- ๔,๖๑๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลา ฟชิชิง่ 
ช๊อปต้นไทร 

๔,๖๑๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๐๐๗๙๔๐ 

๓. จ้างเปลี่ยนทรายกอง (ประปาเทศบาล) จ านวน ๑ งาน ๓๘,๕๐๐.- ๓๘,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์ พรม
ตาด 

๓๘,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๐๒๑๘๖๑ 

๔ จ้างท าโฟมบอร์ดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 
จ านวน ๑ แผ่น 

๓๙๐.- ๓๙๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้น
ติ้งแอนด์ดีไซน์ 

๓๙๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๐๑๙๖๙๙ 

๕. จ้างท าปา้ยไวนิลการประชุมสภาเทศบาล ประจ าส านัก
ปลัด จ านวน ๒ ผืน ๑ โครงการ 

๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นติง้
แอนด์ดีไซน ์

๓,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๐๐๙๘๗๒ 

๖ จ้างสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส านักงาน 
เทศบาลต าบลต้นไทร จ านวน ๑ งาน 

๑๘๖,๙๙๓.๒๐ ๑๘๖,๙๙๓.๒
๐ 

เฉพาะเจาะจง บริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด 

๑๘๖,๙๙๓.๒๐ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๐๗๑๒๐๗ 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๗. ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรบัสภาพแวดล้อมและสิง่
อ านวยความสะดวกของผู้สงูอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๕ รานการ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง รุสลัน วัสดุก่อสร้าง ๒๐,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๑๐๑๗๖๔ 

๘. จ้างท าปา้ยอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๑ ป้าย 

๑,๙๐๐.- ๑,๙๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านแบลีเฟอร์นิเจอร์ ๑,๙๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๑๐๐๕๐๘ 

๙. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๔๙,๓๖๐.- ๔๙,๓๖๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. ดี ทรีท ๔๙,๓๖๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๒๔๓๑๖๕๙ 

๑๐. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ ประจ าส านัก
ลัด 

๘,๓๘๔.- ๘,๓๘๔.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ปนีัง เทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๘,๓๘๔.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๒๘๐๒๙๙ 

๑๑. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๑ อัน ประจ าส านัก
ปลัด 

๑,๐๙๙.- ๑,๐๙๙.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีปริน้ติง
แอนด์ดีไซน ์

๑,๐๙๙.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๒๘๐๒๙๙ 

๑๒. 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ประจ าส านักงาน 
 

๖,๒๘๒.- 
 

๖,๒๘๒.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นาย ศิริชัย (ขายสง่) 
 

๖,๒๘๒.- 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๒๘๐๒๙๙ 
 

๑๓. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ตลับหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 
จ านวน ๑ กล่องเล็ก 

๔,๒๐๐.- ๔,๒๐๐.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนรา ก๊อปปี้ 
แอนด์ เซอร์วิส 

๔,๒๐๐.- 
 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 

๖๔๐๗๗๔๑๙๑๙๖ 
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