
 
แบบ  สขร  1 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง

เหมาบริการคนงานทั่วไป (งาน
ธุรการ)  จำนวน 1 รายการ 
(กองช่าง) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายมูฮัมหมัดพันดี  ดาโอะ 
บ้านเลขท่ี  61  หมู่ที่  8 ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ  จังหวัด 
นราวาส            
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท   

นายมูฮัมหมัดพันดี ดาโอะ
ราคาหลังต่อรอง    
6,000.- บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

2. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป   
จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะอูเซ็ง  รีขะ 
บ้านเลขที่ 176/2 หมู่ที่ 7  
ตำบล บาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

นายมะอูเซ็ง  รีขะราคา
หลังต่อรอง 6,000.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

3. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (ภาร
โรงศูนย์ ศพด.)  จำนวน 1 
รายการ (กองการศึกษา) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายมักตา  สาแม 
บ้านเลขท่ี 113 หมู่ที่ 3 ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท 
 
 

นายมักตา  สาแม 
ราคาหลังต่อรอง  
6,000.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

4. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (งาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)  จำนวน 
1 รายการ (กองการศึกษา) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.นาดียะห์  มะดิง 
บ้านเลขท่ี  18/1 หมู่ที่ 8    
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ  
จังหวัด นราธิวาส            
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท   

น.ส.นาดียะห์  มะดิง 
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.-บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป   
จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะซักรี  มูซอเลง 
บ้านเลขที่ 274/1 หมู่ที่ 5  
ตำบล บาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

นายมะซักรี  มูซอเลงหลัง
ต่อรอง 6,000.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

6. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (งาน
ธุรการ)  จำนวน 1 รายการ   
(กองคลัง) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.อมมี  อาแว 
บ้านเลขท่ี 205 หมู่ที่ 7 ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท 
 
 

น.ส.อมมี  อาแว 
ราคาหลังต่อรอง  
6,000.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 
 
 
 

แบบ  สขร  1 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
7. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง

เหมาบริการคนงานทั่วไป (งาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)  จำนวน 
1 รายการ (กองคลัง) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.วันนัยดา  มูละ 
บ้านเลขท่ี  70  หมู่ที่ 1    ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ  จังหวัด 
นราธิวาส            
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท   

น.ส.วันนัยดา  มูละ   
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.-บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

8. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (งาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย)  
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายซูลกิฟลี  กามา 
บ้านเลขที ่275  หมู่ที่ 7  ตำบล     
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

นายซูลกิฟลี  กามา   
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

9. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)    
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายดุลเลาะ  อูแล 
บ้านเลขท่ี 135/1 หมู่ที่ 7 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท 
 
 

นายดุลเลาะ  อูแล 
ราคาหลังต่อรอง  
6,000.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 
 
 
 

แบบ  สขร  1 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะยากี  นิลี 
บ้านเลขท่ี 140  หมู่ที่ 7    
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส            
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท   

นายมะยากี  นิลี      
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.-บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

11. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายอับดุลเลาะ  อาลี 
บ้านเลขที่ 285/2 หมู่ที่ 5  
ตำบล  บาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

นายอับดุลเลาะ  อาลี
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

12. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป 
(พนักงานขับรถกระเช้า)    
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะปอซี  เจะแว 
บ้านเลขท่ี 181 หมู่ที่ 5 ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท 
 
 

นายมะปอซี  เจะแว 
ราคาหลังต่อรอง  
6,000.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (งาน
ธุรการ)  จำนวน 1 รายการ 
(สำนักปลัด) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะตอเฮ  หะเดร์ 
บ้านเลขท่ี  46  หมู่ที่ –   ถนน  
ดูก ู ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท   

นายมะตอเฮ  หะเดร์ 
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.-บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

14. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป 
(พนักงานขับรถดับเพลิง)  จำนวน 
1 รายการ (สำนักปลัด) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

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

นายสะปิแย  มะลีราคา
หลังต่อรอง 6,000.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

15. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (งานผุ้
ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)    
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.กามีหละ  ยูโซะ 
บ้านเลขท่ี 160/4 หมู่ที่ 3 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท 
 
 

น.ส.กามีหละ  ยูโซะ 
ราคาหลังต่อรอง  
6,000.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 
 
 
 
 



 
แบบ  สขร  1 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
16. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง

เหมาบริการคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน)  จำนวน 1 รายการ 
(กองคลัง) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.ซารีย๊ะ  ซามะ 
บ้านเลขท่ี  181  หมู่ที่ 7    
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท   

น.ส.ซารีย๊ะ  ซามะ   
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.-บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

17. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (นักการ
ภารโรง)  จำนวน 1 รายการ 
(สำนักปลัด) 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

นายรอนิง  เจะซู 
บ้านเลขที ่180/2  หมู่ที่ 7  
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

นายรอนิง  เจะซู     
ราคาหลังต่อรอง 
6,000.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

18. ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล
และพิมพ์คู่มือเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง  จำนวน 11 รายการ 
(สำนักปลัด) 

24,880.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเนียบ กรุ๊ป 
บ้านเลขท่ี 49/11 ถนนละม้าย
อุทิศ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธวิาส 
ราคาที่เสนอ  24,880.- บาท 
 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ทำเนียบ กรุ๊ป 
ราคาหลังต่อรอง  
24,880.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    และ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

19. ค่าจ้างเหมาบริการจ้างถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว
ละเคลือบปก จำนวน 10 เล่ม  
(สำนักปลัด) 
 
 
 

2,700.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ลัยลา ก็อปปี้ เซอร์วิส 
บ้านเลขท่ี 1/8 หมู่ที่ –  ถนนศรี
รัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  2,700.- บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลัยลา ก็อปปี้ เซอร์วิสราคา
หลังต่อรอง 2,700.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่ อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญาต่อไป 

20. ค่าอาหารสำหรับผู้กักกันในศูนย์
สถานที่กักกันองค์การบริหารส่วน
ตำบลบาเจาะ จำนวน 65 ราย  
(สำนักปลัด) 
 

79,350.50 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.มุสลีฮะ  มะอูเซง 
บ้านเลขท่ี 11/6 ถนนบาซาซี
แกะ ตำบลบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  79,350.- บาท 
 
 

น.ส.มุสลีฮะ  มะอูเซง 
ราคาหลังต่อรอง  
79,350.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่ อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญาต่อไป 
 

21. ค่าอาหารสำหรับผู้กักกันในศูนย์
สถานที่กักกันองค์การบริหารส่วน
ตำบลบาเจาะ จำนวน 44 ราย  
(สำนักปลัด) 
 

34,650.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.สีตีปาตีเมาะห์  สาและ 
บ้านเลขท่ี  49/2  ถนนบ้านทอน  
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  34,650.- บาท   

น.ส.สีตีปาตีเมาะห์ สาและ 
ราคาหลังต่อรอง    
34,650.- บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่ อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

22. ค่าจ้างทำป้ายไวนิลและพิมพ์คู่มือ
เกี่ยวกบัการเลือกตั้งของ อบต. 
บาเจาะ  จำนวน  9  รายการ 
(สำนักปลัด) 

131,432.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านวารินไวนิล 
บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 10 
หมู่บ้านไทรงาม  ตำบลบางปอ 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  131,432.- บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ร้านวารินไวนิล  
ราคาหลังต่อรอง 
131,432.-บาท    

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญา
ต่อไป 

23. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) 

7,235.20 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
บาเจาะ จำกัด บ้านเลขที่ 232  
หมู่ที่ 4  ถนนเพชรเกษม  ตำบล  
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  7,235.20.- บาท 
 
 

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด
ราคาหลังต่อรอง  
7,235.20.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญา
ต่อไป 
 

24. ค่าจ้างพิมพ์คู่มือแนะนำรายชื่อ
สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง องค์การ
บริหารส่วนตำบลบาเจาะ จำนวน 
1 รายการ (สำนักปลัด) 
 

6,000.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

แสงทองนรา บ้านเลขท่ี  37/2  
ถนนรัตนวณิชย์  ตำบลบางนาค 
อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัด  
นราธิวาส           
ราคาที่เสนอ  6,000.- บาท   

แสงทองนรา ราคาหลัง
ต่อรอง  6,000.- บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญา
ต่อไป 
 

 

 

 



 

แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

25. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการ
เลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ 
(สำนักปลัด) 

78,841.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเนียบ กรุ๊ป 
บ้านเลขท่ี 5/1 ถนนประตูลอด 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
ราคาที่เสนอ  78,841.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ทำเนียบ กรุ๊ป ราคาหลัง
ต่อรอง 78,841.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญา
ต่อไป 

26. ค่าจ้างทำป้านไวนิลตามโครงการ
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ
เลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ 
(สำนักปลัด) 

750.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

อิคลาส ปริ้นติ้ง บ้านเลขที่ 265   
ถนนพิชิตบำรุง  ตำบลบางนาค 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  750.- บาท 
 
 

อิคลาส ปริ้นติ้ง  
ราคาหลังต่อรอง     
750.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญา
ต่อไป 
 

27. ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 
 

1,700.00 
 

วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

แสงทองนรา บ้านเลขท่ี  37/2  
ถนนรัตนวณิชย์  ตำบลบางนาค 
อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัด  
นราธิวาส            
ราคาที่เสนอ  1,700.- บาท   

แสงทองนรา ราคาหลัง
ต่อรอง  1,700.- บาท   
     

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญา
ต่อไป 
 

 

 

 

 



 

แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

28. ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์แบบเลือกตั้ง
ท้องถิ่น อบต.บาเจาะ จำนวน 
11 รายการ (สำนักปลัด) 

13,757.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

โรงพิมพ์อาสาดินแดน กรมการ
ปกครอง บ้านเลขท่ี 55/1 หมู่ที่ 
11  ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
ราคาที่เสนอ  13,757.- บาท 

โรงพิมพ์อาสาดินแดน 
กรมการปกครอง       
ราคาหลังต่อรอง 
13,757.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญา
ต่อไป 

29. ค่าขนส่งแบบพิมพ์แบบเลือกตั้ง
ท้องถิ่น อบต.บาเจาะ จำนวน 1 
รายการ (สำนักปลัด) 

321.00 วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

โรงพิมพ์อาสาดินแดน กรมการ
ปกครอง บ้านเลขท่ี 55/1 หมู่ที่ 
11  ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
ราคาที่เสนอ  321.- บาท 

โรงพิมพ์อาสาดินแดน 
กรมการปกครอง      
ราคาหลังต่อรอง     
321.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่อบต. 
กำหนดจึงเห็นควร
เรียกมาทำสัญญา
ต่อไป 
 

 

 


