
 

 

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

๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑. จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ 
ประจ ากองคลัง 

๕,๒๐๐.- ๕,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทคนราธิวาส 

๕,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๖๗๓๗๖๙ 

๒. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ ๒๗,๘๔๕.- ๒๗,๘๔๕.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทคนราธิวาส 

๒๗,๘๔๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๘๗๖๗๑๘๐๕ 

๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ความจ าไม่
น้อยกว่า ๖๔ GB หน้าจอไม่น้อยกว่า ๖.๑ จ านวน ๑ 
เครื่อง 

๓๙,๙๐๐.- ๓๙,๙๐๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวะเทรดดิ้ง 
2016 จ ากัด 

๓๙,๙๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๑๔๗๙๔๓ 

๔ จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๖ รายการ  ๔,๓๑๖.- ๔,๓๑๖.- เฉพาะเจาะจง ร้านอาลีมนี ๔,๓๑๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๐๙๒๒๑๘ 

๕. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ (วัสดุอะไหลเครื่องตัด
หญ้า) จ านวน ๑๗ รายการ 

๓๘,๐๔๐.- ๓๘,๐๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลา ฟชิชิง่ 
ช๊อปต้นไทร 

๓๘,๐๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๑๙๑๔๗๗ 



๖. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ รายการ ประจ าส านัก
ปลัก 

๗,๗๑๐.- ๗,๗๑๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทคนราธิวาส 

๗,๗๑๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๐๙๓๔๓๓ 

๗. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ (น้ ามนัทูที) ขนาด ๑ 
ลิตร จ านวน ๒๕ กระป่อง 

๒,๔๐๐.- ๒,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลา ฟชิชิง่ 
ช๊อปต้นไทร 

๒,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๐๕๔๑๙ 

๘. จ้างซ่อมระบบประปาพร้อมเปลีย่นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๑๒ รายการ 

๑๘,๐๐๐.- ๑๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง พรศักดิ์ พรมตาด ๑๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๐๘๕๘๑๙ 

๙. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จ านวน ๑ 
กล่องเล็ก 

๔,๒๐๐.- ๔,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปี้ 
แอนด์ เซอร์วิส 

๔,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๐๗๓๙๓๑ 

๑๐. จัดซื้อวัสดุเกษตร (ยาฆ่าหญา้) จ านวน ๒ โหลประจ า
กองสาธารณสุข 

๑๔,๔๐๐.- ๑๔,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลา ฟชิชิง่ 
ช๊อปต้นไทร 

๑๔,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๑๒๕๓๖๕ 

๑๑. จัดซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จ านวน ๕ รายการ   ๖๔,๗๒๕.- ๖๔,๗๒๕.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดี ทรีท ๖๔,๗๒๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๒๖๖๐๕ 

๑๒. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 
๓๖๖๘ นราธิวาส พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จ านวน ๔ 
รายการ 

๔,๔๕๐.- ๔,๔๕๐.- เฉพาะเจาะจง วสันย์ยานยนต ์ ๔,๔๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๓๙๓๙๗๑ 

๑๓. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จ านวน ๑ 
รายการ ประจ าส านักปลัด 

๑๗,๐๐๐.- ๑๗,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทคนราธิวาส 

๑๗,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๕๑๐๖๑๙ 



๑๔. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ประจ า
กองคลัง 

๒๓,๓๐๐.- ๒๓,๓๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทคนราธิวาส 

๒๓,๓๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๕๑๐๔๕๖ 

๑๕. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ประจ า
กองการศึกษา 

๖๔,๔๐๐.- ๖๔,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทคนราธิวาส 

๖๔,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๕๑๐๒๖๘ 

๑๖. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์(เครื่องเลเซอร์หรือLED) 
จ านวน ๑ เครื่อง ประจ ากองสาธารณสุข 

 ๘,๙๐๐.- ๘,๙๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทคนราธิวาส 

๘,๙๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๕๑๐๙๗๗ 

๑๗. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จ านวน ๑ 
เครื่อง ประจ ากองช่าง 

๑๖,๓๙๐.- ๑๖,๓๙๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทคนราธิวาส 

๑๖,๓๙๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม    

เงื่อนไข 

๖๔๐๙๗๕๑๑๑๖๙ 
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