
 

 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 
๓๖๖๘ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จ านวน ๑ งาน 

๖๘๐.- ๖๘๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์
เซอร์วิส 

๖๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๔๒๐๔๒๕ 

๒. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) ประจ ากอง
สวัสดิการสงัคม จ านวน ๓ กล่องเล็ก 

๘,๕๘๐.- ๘,๕๘๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทคนราธิวาส 

๘,๕๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๗๗๔๒๒๙๒๕ 

๓. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ (ยางใหม่) รถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๘๓๓ นธ จ านวน ๕ 
รายการ 

๔๐,๖๘๐.- ๔๐,๖๘๐.- เฉพาะเจาะจง ต้นไทรการยาง ๔๐,๖๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๐๗๕๐๔๘ 

๔ จ้างซ่อมบ ารุงรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน 
๗๗๐๕ นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จ านวน ๑ งาน 

๙,๕๙๒.๕๕ ๙,๕๙๒.๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ.เอส.
มอเตอร์ จ ากัด 

๙,๕๙๒.๕๕ เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๐๗๖๖๑๗ 

๕. ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๙๔๑ 
พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ๔ รายการ จ านวน ๑ งาน 

๒,๖๘๐.- ๒,๖๘๐.- เฉพาะเจาะจง วสันต์ยานยนต ์ ๒,๖๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๐๗๕๕๗๘ 

๖ จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
เดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๕ ชดุ 

๑,๑๐๐.- ๑,๑๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านลัยลา ก๊อปปี้ 
เซอร์วิส 

๑,๑๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๑๖๙๕๙๐ 



 
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. ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานประจ าส านักปลัด โต๊ะคณะผู้บริหาร 
จ านวน ๕ รายการ 

๑๖๒,๖๔๐.- ๑๖๒,๖๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ือง
เรือน 

๑๖๒,๖๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๓๐๗๐๙๙ 

๘. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (พรมผา้ม่าน) พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
๒ รายการ 

๑๔๒,๒๖๐.- ๑๔๒,๒๖๐.- เฉพาะเจาะจง พี.ดีไซน ์ ๑๔๒,๒๖๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๓๑๙๑๖๙ 

๙. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ปาธชีั่น) จ านวน ๓ ชุด ประจ า
ส านักปลัก 

๔๓,๐๕๐.- ๔๓,๐๕๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ือง
เรือน 

๔๓,๐๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๓๐๗๓๕๑ 

๑๐. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๗ รายการ ประจ ากองช่าง ๑๑,๑๔๕.- ๑๑,๑๔๕.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ปนีัง เทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๑๑,๑๔๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๓๒๘๔๑๕ 

๑๑. จัดซื้อเสื้อก๊ักอปพร. พร้อมแถบสะท้อนแสง จ านวน ๑๘ 
ตัว  จ านวน ๑ งาน ประจ าส านกัปลัด 

๑๖,๘๒๒.- ๑๖,๘๒๒.- เฉพาะเจาะจง บริษัทฐานบดีรวม
ภัณฑ์ 

๑๖,๘๒๒.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๒๘๙๒๓๖ 



๑๒. 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๓ รายการ ประจ ากอง
การศึกษา 

 

๑๗,๘๒๕.- 
 

๑๗,๘๒๕.- เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท ปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

 

๑๗,๘๒๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๒๘๕๖๓๙ 
 

๑๓. จ้างท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ประจ ากองการศึกษา ๘๐๐.- ๘๐๐.- เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท ปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๘๐๐.- 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๒๘๕๓๑๘ 
 

๑๔.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑๖ รายการ ๘,๒๓๕.- ๘,๒๓๕.- เฉพาะเจาะจง 
 

รุสลัน วัสดุก่อสร้าง ๘,๒๓๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๓๙๖๐๔๐ 

๑๖. จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เกี่ยวข้อง จ านวน ๔ 
รายการ 

๒๘,๕๐๐.- ๒๘,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านอัพเดท 
คอมพิวเตอร์ แอน

เซอร์วิส 

๒๘,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๓๙๑๐๓๐ 

๑๗.   ซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จ านวน ๑๗ รายการ ๒๙,๐๑๐.- ๒๙,๐๑๐.- เฉพาะเจาะจง รุสลัน วัสดุก่อสร้าง ๒๙,๐๑๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๓๖๑๖๒๔ 

๑๘. ซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร KYOCERA จ านวน ๑ กล่อง
เล็ก ประจ าปลัด 

๔,๕๐๐.- ๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ 
แอนด์ เซอร์วิส 

๔,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๓๗๘๐๖๕ 

๑๗. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน กข ๓๖๖๘ นราธิวาส 
พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ๒ รายการ 

๔,๗๐๐.- ๔,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก เอส.วี.คาร์
เซอณ์วิส 

๔,๗๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๓๖๓๕๗๗ 

๑๘. ซื้อวัสดุส านักงาน (แบบพิมพ์) จ านวน ๔ รายการ ประจ า
กองคลัง 

๑๔,๘๖๐.- ๑๔,๘๖๐.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการ

ปกครอง 

๑๔,๘๖๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๕๐๔๖๒๔ 



๑๙. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จ านวน ๒ รายการ ประจ า
กองการศึกษา 

๕,๖๔๐.- ๕,๖๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ 
แอนด์ เซอร์วิส 

๕,๖๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๕๑๐๓๖๓ 

๒๐. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกHP) จ านวน ๓ กล่อง ประจ า
กองการศึกษา 

๑,๙๘๐.- ๑,๙๘๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๑,๙๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๕๑๐๐๔๕ 

๒๑. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๓ รายการ ประจ ากองช่าง ๙,๓๗๘.- ๙,๓๗๘.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๙,๓๗๘.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๕๙๔๗๓๙ 

๒๒. ซื้อวัสดุ (ประปา) จ านวน ๗ รายการ ประจ ากองชา่ง ๑๙,๘๕๐.- ๑๙,๘๕๐.- เฉพาะเจาะจง บินหลา ฟิชชิ่ง ช๊อป
ต้นไทร 

๑๙,๘๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๕๔๔๑๕๗ 

๒๓. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๑ รายการ ประจ ากองช่าง ๖,๐๑๕.- ๖,๐๑๕.- เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติสินการ
ไฟฟ้า 

๖,๐๑๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงือ่นไข 

๖๔๐๘๗๕๔๓๗๗๔ 
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