
แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก       
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. ค่าจ่างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาคนงานทั่วไป (งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน  
1 รายการ  (สำนักปลัด) 

6,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายซูลกิฟลี  กามา                
บ้านเลขท่ี 275  หมู่ที่ 7  
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท   

นายซูลกิฟลี  กามา                   
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามที่  อบต. กำหนด
จึงเห็นควรเรียกมาทำ
สัญญาต่อไป 
 

2. ค่าจ่างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาคนงานทั่วไป (งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน  
1 รายการ  (สำนักปลัด) 

6,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอับดุลเลาะ  อาลี 
บ้านเลขท่ี 285/2  หมู่ที่ 5 
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท   
 

นายอับดุลเลาะ  อาลี 
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามที่  อบต. กำหนด
จึงเห็นควรเรียกมาทำ
สัญญาต่อไป 

3. ค่าจ่างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาคนงานทั่วไป (งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน  
1 รายการ  (สำนักปลัด) 

6,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสะปิแย  มะลี 
บ้านเลขท่ี 278/1  หมู่ที่ 5 
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 6,000.-บาท 

นายสะปิแย  มะลี 
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามที่  อบต. กำหนด
จึงเห็นควรเรียกมาทำ
สัญญาต่อไป 
 

 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก       
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

4. ค่าจา่งเหมาบริการโครงการจ้างเหมา
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) จำนวน  1 
รายการ  (สำนักปลัด) 

6,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะอูเซ็ง  รีขะ            
บ้านเลขท่ี 176/2 หมู่ที่ 7  ตำบล
บาเจาะ  อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 6,000.- บาท  
 

นายมะอูเซ็ง  รีขะ            
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต.
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าจ้างถ่ายเอกสารสำหรับเสนอ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 65 
จำนวน 3 โครงการ รวม 165 ชุด 
(สำนักปลัด) 
 

2,464.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลัยลาก็อปปี้ เซอร์วิส บ้านเลขท่ี 
1/8  ถนนศรีรัตน์ ตำบลบางนาค  
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ 2,464.- บาท 

ลัยลาก็อปปี้ เซอร์วิส 
ราคาหลังต่อรอง 
2,464.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญาต่อไป 

6. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติม)  
จำนวน  6 รายการ 
(กองคลัง) 

17,895.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณ อินโฟ
เทค นราธิวาส บ้านเลขท่ี 52/12  
ถนนสุริยะประดิษฐ์  ตำบลบางนาค  
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  17,895.- บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ทักษิณ อินโฟเทค 
นราธิวาส ราคาหลัง
ต่อรอง 
17,895.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 3*1 เมตร  
(จำนวน  2 ป้าย) จำนวน 1 
รายการ (สำนักปลัด) 

1,500.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านอิคลาส ปริ้นติ้ง บ้านเลขที่ 
265  ถนนพิชิตบำรุง หมู่ที่ -  
ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง
นราธิวาส  จังหวัดนราธวิาส     
ราคาที่เสนอ  1,500.- บาท   

ร้านอิคลาส ปริ้นติ้ง    
ราคาหลังต่อรอง 
1,500.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามที่  อบต. กำหนด
จึงเห็นควรเรียกมาทำ
สัญญาต่อไป 
 

8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) 
 

6,439.60 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาด
เล็กบาเจาะ บ้านเลขท่ี 232  
หมู่ที ่4 ถนนเพชรเกษม ตำบล
บาเจาะ  อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  6,439.60.- 
บาท   
 

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กบาเจาะ       
ราคาหลังต่อรอง 
6,439.60.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามที่  อบต. กำหนด
จึงเห็นควรเรียกมาทำ
สัญญาต่อไป 

9. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ
ทำงานและเก้าอ้ีสำนักงาน) 
จำนวน 2 รายการ (กอง
การศึกษา) 

19,600.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

กรุงเทพเครื่องเขียน เลขที่ 
42/45 หมู่ที่ 8 ถนนเพชร
เกษม ตำบลลำภู อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส                        
ราคาที่เสนอ 19,600.- บาท 

กรงุเทพเครื่องเขียน 
ราคาหลังต่อรอง 
19,600.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามที่  อบต. กำหนด
จึงเห็นควรเรียกมาทำ
สัญญาต่อไป 
 

 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอ้ี
สำนักงานและตู้เก็บเอกสาร) 
จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) 

25,400.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

กรุงเทพเครื่องเขียน เลขที่ 
42/45 หมู่ที่ 8 ถนนเพชร
เกษม ตำบลลำภู อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส                        
ราคาที่เสนอ 25,400.- บาท 

กรุงเทพเครื่องเขียน 
ราคาหลังต่อรอง 
25,400.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

11. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 
รายการ (กองคลัง) 

4,067.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง เลขท่ี 55/1 
หมู่ที่ 11 ตำบลบึงทองหลวง 
อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  
ราคาทีเ่สนอ  4,067.00.- 
บาท   
 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง  
ราคาหลังต่อรอง 
4,067.00.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

12. ค่าขนส่งจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
(แบบพิมพ์) จำนวน 1 รายการ 
(กองคลัง) 

321.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง เลขท่ี 55/1 
หมู่ที่ 11 ตำบลบึงทองหลวง 
อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ราคาที่เสนอ 321.-
บาท 
 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง       
ราคาหลังต่อรอง 
321.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 



 

แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 3 x 1 เมตร  
(จำนวน 1 ป้าย)  จำนวน  1 
รายการ (สำนักปลัด) 

750.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านอิคลาส ปริ้นติ้ง บ้านเลขที่ 
265  ถนนพิชิตบำรุง หมู่ที่ -  
ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง
นราธิวาส  จังหวัดนราธวิาส    
ราคาที่เสนอ  750.- บาท   

ร้านอิคลาส ปริ้นติ้ง    
ราคาหลังต่อรอง 
750.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 


