
แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. ค่าจ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 
รายการ (สำนักปลัด) 
 

48,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านอานิสา ทัวร์        
บ้านเลขท่ี 61 หมู่ที่ 2 ตำบล
มายอ  อำเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี  
ราคาที่เสนอ  48,000.- บาท   
 

ร้านอานิสา ทัวร์        
ราคาหลังต่อรอง 
48,000.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

2. ค่าจ้างเหมาติดตั้งสายแลนด์ 
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 
 

36,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบาเจาะ เซอร์วิส โดย   
นายซาการียา  หาไม        
บ้านเลขที่ 281/14 หมู่ที่ – 
ถนนเพชรเกษม  ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  36,000.- บาท   
 

ร้านบาเจาะ เซอร์วิส โดย   
นายซาการียา  หาไม        
ราคาหลังต่อรอง 
36,000.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) 
 

8,692.50 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาด
เล็กบาเจาะ จำกัด บ้านเลขท่ี 
232 หมู่ที่ –  ถนนเพชรเกษม
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส  ราคาท่ีเสนอ  
8,692.50.- บาท  
  

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด 
ราคาหลังต่อรอง 
8,692.50.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 
จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) 
 

14,420.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบาเจาะ เซอร์วิส โดย   
นายซาการียา  หาไม        
บ้านเลขท่ี 281/14 หมู่ที่ – 
ถนนเพชรเกษม  ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  14,420.- บาท   
 

ร้านบาเจาะ เซอร์วิส โดย   
นายซาการียา  หาไม        
ราคาหลังต่อรอง 
14,420.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 
รายการ (กองช่าง) 
 

11,200.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านศุกรีพาณิชย์  โดย         
นางแวแอเสาะ  เจะโกะ        
บ้านเลขท่ี  55  หมู่ที่  5  ถนน
เพชรเกษม  ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  11,200.- บาท   
 

ร้านศุกรีพาณิชย์  โดย         
นางแวแอเสาะ  เจะโกะ        
ราคาหลังต่อรอง 
11,200.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

6. ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค (รถ
กระเช้า 6 ล้อ) พร้อมชุดกระเช้า
ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 
(สำนักปลัด) 
 

19,538.20 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

เอส.พี.ไฮดรอลิค  บ้านเลขที่ 
42/65 หมู่ที่ 11  ถนน - 
ตำบลลำภู อำเภอเมือง  จังหวัด
นราธิวาส  ราคาท่ีเสนอ  
19,538.20.- บาท  
  

เอส.พี.ไฮดรอลิค  ราคาหลัง
ต่อรอง 
19,538.20.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7. ค่าพัสดุเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ (ถุงยังชีพ) จำนวน 1,250 ชุด 
(สำนักปลัด) 
 

498,750.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านหนิภา  พาณิชย์ โดย      
นางหนิภา มาเด็ง  บ้านเลขท่ี 10 
หมู่ที่ 5  ถนนรัตนศิริ   ตำบล     
บาเจาะ  อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  498,750.- บาท   
 

ร้านหนิภา  พาณิชย์ 
โดย นางหนิภา มาเด็ง
ราคาหลังต่อรอง 
498,750.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

8. ค่าป้ายไวนิลโครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ ขนาด 3 x 1 เมตร  
จำนวน 1 ป้าย  (สำนักปลัด) 
 

750.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านอิคลาส ปริ้นติ้ง      
บ้านเลขท่ี 265 หมู่ที่ – ถนน
พิชิตบำรุง ตำบลบางนาค  อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  750.- บาท   
 

ร้านอิคลาส ปริ้นติ้ง      
ราคาหลังต่อรอง 
750.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

9. ค่าป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าต้าน
ภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 
3 x 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย    
(สำนักปลัด) 
 

750.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านอิคลาส ปริ้นติ้ง      
บ้านเลขท่ี 265 หมู่ที่ – ถนน
พิชิตบำรุง ตำบลบางนาค  อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  750.- บาท   
 

ร้านอิคลาส ปริ้นติ้ง      
ราคาหลังต่อรอง 
750.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่ อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ์) จำนวน 4 รายการ     
(กองช่าง) 
 

16,080.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบาเจาะ เครื่องเขียน 
บ้านเลขท่ี 200 หมู่ที่ – ถนน
เพชรเกษม ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  16,080.- บาท 

ร้านบาเจาะ เครื่องเขียน 
ราคาหลังต่อรอง 
16,080.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

11. ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
(รถดับเพลิงแบบถังในตัว พร้อม
ถังโฟม) จำนวน 1 รายการ 
(สำนักปลัด) 
 

63,800.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.บางนาคการยาง 
บ้านเลขท่ี 80 หมู่ที่ – ถนนระ
แงะมรรคา ตำบลบางนาค 
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  63,800.- บาท 

หจก.บางนาคการยาง 
ราคาหลังต่อรอง 
63,800.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

12. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) 
 

9,960.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านออลล์ วัน โดย           
นางวีรวรรณ  ตันติยะสกุล 
บ้านเลขท่ี 16 หมู่ที่ 7  ถนน
เทศบาล 9 ตำบลตันหยงมัส 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  9,960.- บาท 
 

ร้านออลล์ วัน โดย           
นางวีรวรรณ  ตันติยะสกุล 
ราคาหลังต่อรอง 
9,960.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 
 
 
 



 
แบบ  สขร  1 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13. ค่าวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร 
จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) 
 

5,485.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านออลล์ วัน โดย นางวีรวรรณ  
ตันติยะสกุล บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 
7  ถนนเทศบาล 9 ตำบลตัน 
หยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  5,485.- บาท 
 

ร้านออลล์ วัน โดย นาง
วีรวรรณ  ตันติยะสกุล  
ราคาหลังต่อรอง 
5,485.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

14. ค่าป้ายไวนิล โครงการบรรยาย
ธรรมสัญจร 2565 ขนาด 1 x 3 
เมตร จำนวน 1 ป้าย (กองศึกษา) 
 

750.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบาเจาะ การพิมพ์ โดย นาย
ไพศาล  สะแวบาโง 
บ้านเลขท่ี 98  หมู่ที่ – ถนน
เพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  750.- บาท 
 

ร้านบาเจาะการพิมพ์ โดย 
นายไพศาล  สะแวบาโง 
ราคาหลังต่อรอง 
750.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

15. ค่าป้ายไวนิล โครงการชุมชนสาน
ใจห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ขนาด 1.6 x 2.5 เมตร   
จำนวน 1 ป้าย  (สำนักปลัด) 
 

750.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านอิคลาส ปริ้นติ้ง      
บ้านเลขท่ี 265 หมู่ที่ – ถนน
พิชิตบำรุง ตำบลบางนาค  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  750.- บาท   
 

ร้านอคิลาส ปริ้นติ้ง      
ราคาหลังต่อรอง 
750.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

16. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) 
จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) 

3,380.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบาเจาะ เซอร์วิส เลขที่ 
281/14 ถนนเพชรเกษม ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  3,380.- บาท 

ร้านบาเจาะ เซอร์วิส 
ราคาหลังต่อรอง 
3,380.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

17. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 
11 รายการ (กองช่าง) 
 

9,665.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบาเจาะ เครื่องเขียน 
เลขที่ 200 ถนนเพชรเกษม ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  9,665.- บาท 

ร้านบาเจาะ เครื่องเขียน 
ราคาหลังต่อรอง 
9,665.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

18. ค่าจ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับเดือน
รอมฏอน ฮ.ศ. 1443 จำนวน 1 
โครงการ (กองศึกษา) 
 

32,900.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านฮันเตอร์ไวนิล แอนด์      
กราฟฟิคดีไซน์ 
เลขที่ 368/2 หมู่ที่ 6 ถนน –   
ตำบลปะลุกาสาเมาะ  อำเภอ    
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  32,900.- บาท 
 

ร้านฮันเตอร์ไวนิล แอนด์      
กราฟฟิคดีไซน์ 
ราคาหลังต่อรอง     
32,900.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 



 

แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

16. ค่าป้ายไวนิล โครงการเรียนรู้สิทธิ
หน้าที่การปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตย 2565     ขนาด 
3 x 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย 
(สำนักปลัด) 
 

750.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบาเจาะ การพิมพ์ โดย     
นายไพศาล  สะแวบาโง 
บ้านเลขท่ี 98  หมู่ที่ – ถนน
เพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  750.- บาท 
 

ร้านบาเจาะการพิมพ์ โดย 
นายไพศาล  สะแวบาโง 
ราคาหลังต่อรอง 
750.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


