
แบบ  สขร  1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
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 2563 
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)  
 

3,680.80 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

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

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กบาเจาะ 
จำกัด  
ราคาหลังต่อรอง   
3,680.80.-บาท  

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

3. ค่ าซื้ อ วั ส ดุ งาน บ้ าน งาน ค รั ว  
จำนวน  11  รายการ 
(สำนักปลัด) 

5,575.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ออลล์  วัน 
โดยนางวีรวรรณ  ตันติยะสกุล 
อยู่บ้านเลขท่ี 16  หมู่ที ่ 7 
ถนนเทศบาล9  ตำบลตันหยงมัส   
อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  5,575.- บาท   

ร้าน ออลล์  วัน 
ราคาหลังต่อรอง    
5,575.- 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. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

4. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบ
พิมพ์)  จำนวน 1 รายการ  (กอง
คลัง) 

820.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง  
อยู่บ้านเลขท่ี  55/1  หมู่ที ่11 
คลอง 9  ถนนลำลูกกา-ฉะเชิงเทรา  
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 
ราคาที่เสนอ 820.-บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการ
ปกครอง  
ราคาหลังต่อรอง   
820.-บาท 

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

5. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563-
30 กันยายน 2563) 
(กองการศึกษา) 

36,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวนาดียะห์  มะดิง 
ที่อยู่ 18/1  หมู่ที่ 8 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  36,000.-บาท 

น า ง ส า ว น า ดี ย ะ ห์   
มะดิง 
ราคาหลังต่อรอง 
36,000.-บาท 

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

6. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563) 
(กองช่าง) 

36,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะอูเซ็ง รีขะ 
ที่อยู่ 176/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  36,000.-บาท 

นายมะอูเซ็ง รีขะ 
ราคาหลังต่อรอง 
36,000.-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. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ภารโรง 
ศพด.) ประจำปีงบประมาณ 
2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2563-30 กันยายน 2563) 
(กองการศึกษา) 

30,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมักตา  สาแม 
ที่อยู่ 113  หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  30,000.-บาท 

นายมักตา  สาแม 
ราคาหลังต่อรอง 
30,000.-บาท 

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

8. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (งานการเงิน
และบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 
2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2563-30 กันยายน 2563) 
(กองคลัง) 

33,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะซักรี  มูซอเลง 
ที่อยู่ 274/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  33,000.-บาท 

นายมะซักรี  มูซอเลง 
ราคาหลังต่อรอง 
33,000.-บาท 

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

9. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมูล) ประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563) (สำนักปลัด) 

36,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวกามีหละ  ยูโซะ 
ที่อยู่ 337 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  36,000.-บาท 

น า ง ส า ว ก า มี ห ล ะ  
ยูโซะ 
ราคาหลังต่อรอง 
36,000.-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. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (แม่บ้าน) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563-
30 กันยายน 2563) (สำนัก
ปลัด) 

36,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวซารีย๊ะ  ซามะ 
ที่อยู่ 181 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  36,000.-บาท 

นางสาวซารีย๊ะ  ซามะ 
ราคาหลังต่อรอง 
36,000.-บาท 

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

11. ค่าจา้งตามโครงการจ้างเหมา
บริการนักการภารโรง ประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563) (สำนักปลัด) 

36,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายรอนิง  เจะซู 
ที่อยู่ 180/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  36,000.-บาท 

นายรอนิง  เจะซู 
ราคาหลังต่อรอง 
36,000.-บาท 

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

12. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563)  (สำนักปลัด) 

30,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอับดุลเลาะ  อาลี 
ที่อยู่ 285/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  30,000.-บาท 

นายอับดุลเลาะ  อาลี 
ราคาหลังต่อรอง 
30,000.-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. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563) (สำนักปลัด) 

36,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสะปิแย  มะลี 
ที่อยู่ 278/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  36,000.-บาท 

นายสะปิแย  มะลี 
ราคาหลังต่อรอง 
36,000.-บาท 

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

14. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563) (สำนักปลัด) 

36,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะตอเฮ  หะเดร์ 
ที่อยู่ 46 ถนนดูกู  ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  36,000.-บาท 

นายมะตอเฮ  หะเดร์ 
ราคาหลังต่อรอง 
36,000.-บาท 

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

15. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) ประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563) (สำนักปลัด) 

36,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะยากี  นิลี 
ที่อยู่ 140 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  36,000.-บาท 

นายมะยากี  นิลี 
ราคาหลังต่อรอง 
36,000.-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. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

16. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการผู้รักษาความปลอดภัย 
(ยามกลางวัน) ประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563) (สำนักปลัด) 

30,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะปอซี  เจะแว 
ที่อยู่ 281/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  30,000.-บาท 

นายมะปอซี  เจะแว 
ราคาหลังต่อรอง 
30,000.-บาท 

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

17. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการผู้รักษาความปลอดภัย 
(ยามกลางวัน)  ประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563) (สำนักปลัด) 

30,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายดุลเลาะ  อูแล 
ที่อยู่ 135/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  30,000.-บาท 

นายดุลเลาะ  อูแล 
ราคาหลังต่อรอง 
30,000.-บาท 

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

18. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการผู้รักษาความปลอดภัย 
(ยามกลางคืน)  ประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563)  (สำนักปลัด) 

36,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายซุลกิฟลี  กามา 
ที่อยู่ 275  หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  36,000.-บาท 

นายซุลกิฟลี  กามา 
หลังต่อรอง 
36,000.-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. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

19. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ผู้ช่วยพัสดุ)  
ประจำปีงบประมาณ 2563 
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563-
30 กันยายน 2563) 
(กองคลัง) 

33,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาววันนัยดา  มูละ 
ที่อยู่ 70 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  33,000.-บาท 

นางสาววันนัยดา  มูละ 
ราคาหลังต่อรอง 
33,000.-บาท 

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

20. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (งานธุรการ)  
ประจำปีงบประมาณ 2563 
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563-
30 กันยายน 2563) 
(กองคลัง) 

30,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวอมมี   อาแว 
ที่อยู่ 205 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  30,000.-บาท 

นางสาวอมมี   อาแว 
ราคาหลังต่อรอง 
30,000.-บาท 

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

21. ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการผู้รักษาความปลอดภัย 
(ยามกลางวัน)  ประจำปี
งบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563-30 กันยายน 
2563) (สำนักปลัด) 

30,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมูฮัมหมัดพันดี  ดาโอะ 
ที่อยู่ 61 หมู่ที่ 8 ตำบลบาเจาะ   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  30,000.-บาท 

นายมูฮัมหมัดพันดี  ดา
โอะ 
ราคาหลังต่อรอง 
30,000.-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. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

22. ค่าอาหารเสริม (นม)  ภาคเรียนที่ 
2  ประจำปีการศึกษา 2562 
(กองการศึกษา ฯ) 

191,410.14 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
โดยนายอุทัย  วงศ์เรืองแสง 
เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ 
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ราคาที่เสนอ  191,410.14.-บาท 

องค์กรส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 
ราคาหลังต่อรอง 
191,410.14.-บาท 

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

23. ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  DLTV (ศพด.)  
จำนวน  1  รายการ 
(กองการศึกษา ฯ) 

30,700.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 
โดยนางภัทรวดี  ยิ่งชนม์เจริญ 
ที่อยู่ 52/12 หมู่ที่ 6  ถนนสุริยะ
ประดิษฐ์  ตำบล   
อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  30,700.-บาท 

หจก.ทักษิณอินโฟเทค 
นราธิวาส 
ราคาหลังต่อรอง 
30,700.-บาท 

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

24. ค่าจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำ
ล้นพร้อมผนังกั้นเซาะใต้ดิน  สาย
พงจือนือริง (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6  

676,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.โปนเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนี่ยริ่ง
ไทย  
โดยนายเจ๊ะกาดาฟีร์  ตาเหย็บ 
ที่อยู่  95/19  หมู่ที่  1  
ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  676,000.-บาท 

หจก.โปนเฟสชั่นนอล 
เอ็นจิเนี่ยริ่งไทย  
ราคาหลังต่อรอง 
676,000.-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. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

25. ค่าจ้างตามโครงการถมดินเพ่ือ
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  
บริเวณท่ีดิน อบต.บาเจาะ 
(โครงการต่อเนื่อง) ณ  บ้านดูกู
สุเหร่า หมู่ที่ 7  

1,174,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
โดยนายอุทัย  วงศ์เรืองแสง 
เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ 
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ราคาที่เสนอ  191,410.14.-บาท 

องค์กรส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 
ราคาหลังต่อรอง 
191,410.14.-บาท 

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

 
 
 


