
แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ต้อนรับเดือน
รอมฎอนและวันรายออิดิ้ลฟิตรี 
จำนวน 1 รายการ 
(กองการศึกษา ฯ) 

70,500.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ฮันเตอร์ไวนิลแอนท์กราฟดีไซน์ 
โดยนายดุลเลิศ  นิมอ 
อยู่บ้านเลขท่ี 57/2  หมู่ที ่ 2  
ตำบลกะลุวอเหนือ   อำเภอเมือง-
นราธิวาส  จังหวัดนราธวิาส     
ราคาที่เสนอ  70,500.- บาท   

ร้ าน  ฮั น เต อ ร์ ไว นิ ล
แอนท์กราฟดีไซน์ 
ราคาหลังต่อรอง    
70,500.- บาท       

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

2. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)  
 

8,379.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กบา
เจาะ จำกัด เลขที่ 232 ถนนเพชร
เกษม  หมู่ที่ 4  ตำบลบาเจาะ  
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  3,680.80-บาท 

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กบาเจาะ 
จำกัด  
ราคาหลังต่อรอง   
8,379.00.-บาท  

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 
 

3. ค่าจ้างทำป้ายโครงการ ขนาด 
1.6×2.5 เมตร ตามโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก
ด้อยโอกาส 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       

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 



แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

4. ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  
ขนาด 2×4 เมตร จำนวน 2 ป้าย
และขนาด 1×3 เมตร จำนวน 1 
ป้าย ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
แ ล ะ ล ด อุ บั ติ เห ตุ ท า ง ถ น น 
ประจำปีงบประมาณ 2564   
(สำนักปลัด) 
 

4,750.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน อิคลาส ปริ้นติ้ง  
โดยนายมูฮัมมัดีฃนัสรูน มะรอเซะ 
อยู่บ้านเลขท่ี 265  ถนนพิชิตบำรุง 
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  4,750.- บาท   

รา้น อิคลาส ปริ้นติ้ง 
ราคาหลังต่อรอง    
4,750.- บาท       

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าซื้อวัสดุ ใช้สำหรับ โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กด้อย
โอกาส จำนวน 4 รายการ (สำนัก
ปลัด) 

16,600.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ  เครื่องเขียน  
โดยนายซูลกิบรี  มะมิง 
อยู่บ้านเลขท่ี 200  ถนนเพชรเกษม 
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  16,600.- บาท   

ร้าน  บาเจาะ เครื่อง
เขียน 
ราคาหลังต่อรอง    
16,600.- บาท       

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

6. ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4  
รายการ  (สำนักปลัด) 

11,650.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ  เครื่องเขียน  
โดยนายซูลกิบรี  มะมิง 
อยู่บ้านเลขท่ี 200  ถนนเพชรเกษม 
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  11,650.- บาท   

ร้าน  บาเจาะ เครื่อง
เขียน 
ราคาหลังต่อรอง    
11,650.- บาท       

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1×3
เมตร ตามโครงการบรรยายธรรม
สัญ จร ป ระจำปี งบประมาณ 
2564  จำนวน  1 รายการ 
(กองศึกษา ฯ) 

750.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะ  การพิมพ์ 
โดยนายไพศาล  สะแวบาโง 
อยู่บ้านเลขท่ี 98  ถนนเพชรเกษม 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  750.- บาท   

ร้าน บาเจาะ  การพิมพ์
ราคาหลังต่อรอง    
750.- บาท       

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

8. ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์
โดยสาร รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 
2  คั น  ต าม โค รงก าร พั ฒ น า
ศักยภาพการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2564 
(สำนักปลัด) 
 

50,000.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ศิริธรรมแทรเวล  อินเตอร์
เนชั่นแนล 
โดยนายอันวา  มานิ 
อยู่บ้านเลขท่ี 234   ม.6 
ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  50,000.- บาท   

หจก.ศิริธรรมแทรเวล  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
ราคาหลังต่อรอง    
50,000.- บาท       

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

9. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564-
30 มิถุนายน 2564) 
(กองการศึกษา) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวนาดียะห์  มะดิง 
ที่อยู่ 18/1  หมู่ที่ 8 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

น า ง ส า ว น า ดี ย ะ ห์   
มะดิง 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ภารโรง 
ศพด.) ประจำปีงบประมาณ 
2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564-30 มิถุนายน 2564) 
(กองการศึกษา) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมักตา  สาแม 
ที่อยู่ 113  หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายมักตา  สาแม 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

11. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจำปี
งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564-30 มิถุนายน 
2564)  (สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะซักรี  มูซอเลง 
ที่อยู่ 274/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายมะซักรี  มูซอเลง 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

12. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่บนัทึกขอ้มูล) ประจำปี
งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564-30 กันยายน 
2564) (สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวกามีหละ  ยูโซะ 
ที่อยู่ 337 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที1่7,200.-บาท 

น า ง ส า ว ก า มี ห ล ะ  
ยูโซะ 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (แม่บ้าน) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564-
30 กันยายน 2564)  
(สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวซารีย๊ะ  ซามะ 
ที่อยู่ 181 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นางสาวซารีย๊ะ  ซามะ 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

14. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการนักการภารโรง ประจำปี
งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564-30 กันยายน 
2564)  (สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายรอนิง  เจะซู 
ที่อยู่ 180/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายรอนิง  เจะซู 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

15. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณประจำปี
งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564-30 กันยายน 
2564)  (สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอับดุลเลาะ  อาลี 
ที่อยู่ 285/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาทีเ่สนอ  17,200.-บาท 

นายอับดุลเลาะ  อาลี 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

16. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี
งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564-30 กันยายน 
2564)  (สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสะปิแย  มะลี 
ที่อยู่ 278/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายสะปิแย  มะลี 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

17. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ยาม
กลางคืน)  ประจำปีงบประมาณ 
2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564-30 กันยายน 2564)  
(สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะตอเฮ  หะเดร์ 
ที่อยู่ 46 ถนนดูกู  ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายมะตอเฮ  หะเดร์ 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

18. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) ประจำปี
งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564-30 กันยายน 
2564)  (สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะยากี  นิลี 
ที่อยู่ 140 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายมะยากี  นิลี 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

19. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการผู้รักษาความปลอดภัย 
(ยามกลางวัน)  ประจำปี
งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564-30 กันยายน 
2564)  (สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะปอซี  เจะแว 
ที่อยู่ 281/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายมะปอซี  เจะแว 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

20. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการผู้รักษาความปลอดภัย 
(ยามกลางวัน)  ประจำปี
งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564-30 กันยายน 
2564) (สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายดุลเลาะ  อูแล 
ที่อยู่ 135/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายดุลเลาะ  อูแล 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

21. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการผู้รักษาความปลอดภัย 
(ยามกลางคืน)  ประจำปี
งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564-30 กันยายน 
2564)  (สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายซุลกิฟลี  กามา 
ที่อยู่ 275  หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายซุลกิฟลี  กามา 
หลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

22. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (งานธุรการ)  
ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564-
30 มิถุนายน 2564) 
(กองคลัง) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาววันนัยดา  มูละ 
ที่อยู่ 70 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นางสาววันนัยดา  มูละ 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

23. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (งานธุรการ)  
ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564-
30 มิถุนายน  2564) 
(กองช่าง) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวอมมี   อาแว 
ที่อยู่ 205 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นางสาวอมมี   อาแว 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

24. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการผู้รักษาความปลอดภัย 
(ยามกลางวัน)  ประจำปี
งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564-30 มิถุนายน 
2564)  (สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมูฮัมหมัดพันดี  ดาโอะ 
ที่อยู่ 61 หมู่ที่ 8 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายมูฮัมหมัดพันดี  ดา
โอะ 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

25. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป  (ยาม
กลางคืน) ประจำปีงบประมาณ 
2564  (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564-30 กันยายน 2564) 
(สำนักปลัด) 

17,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะอูเซ็ง รีขะ 
ที่อยู่ 176/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  17,200.-บาท 

นายมะอูเซ็ง รีขะ 
ราคาหลังต่อรอง 
17,200.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

26. ค่าอาหารเสริม (นม)  ตาม
โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ฯ ประจำปี
การศึกษา 2563 
(กองการศึกษา ฯ) 

32,088.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 
โดยนายนิเทศ  นมรักษ์ 
เลขที่ 35/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม 
อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ราคาที่เสนอ  32,088.00.-บาท 

สหกรณ์โคนมพัทลุง  
จำกัด 
ราคาหลังต่อรอง 
32,088.00.-บาท 

เป็นผู้ที่ เสนอราคาที่มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 


