
 
แบบ  สขร   

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำ
หน่วยเลือกตั้งและป้ายบอร์ดปิด
ประกาศ  จำนวน  4 รายการ 
(สำนักปลัด) 

11,220.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ฐานบดีรวมภัณฑ์ จำกัด                
บ้านเลขท่ี 153/19  ถนนสุริยะ
ประดิษฐ์  ตำบลบางนาค  อำเภอ
เมือง  จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  11,220.- บาท   

บริษัท ฐานบดีรวมภัณฑ์ 
จำกัด   ราคาหลังต่อรอง 
11,220.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน 6 
รายการ (สำนักปลัด) 
 

5,472.40 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 
บาเจาะ จำกัด 
บ้านเลขท่ี 232 ถนนเพชรเกษม 
หมู่ที่  4  ตำบลบาเจาะ  อำเภอ    
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  5,472.40.- บาท   
 

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็ก บาเจาะ จำกัด 
ราคาหลังต่อรอง 
5,472.40.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

3. ค่าเช่าเต็นท์ ตามโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเป็นเวลา 3 วัน จำนวน   
4 หลัง     (สำนักปลัด) 

9,600.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอาหามะนัสรี  มูซอเลง   
บ้านเลขที่ 9  หมู่ที่ 1 ถนนบือ
เจาะ 4 ตำบลบาเจาะ  อำเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 9,600.-บาท 

นายอาหามะนัสรี  มูซอเลง   
ราคาหลังต่อรอง 
9,600.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 



 
แบบ  สขร  1 

 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

4. ค่าขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นอบต.  
บาเจาะ จำนวน 1 รายการ 
(สำนักปลัด) 

1,860.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ บ้านเลขท่ี 
191 ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ  
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 1,860.- บาท  

ที่ทำการไปรษณีย์    
บาเจาะ ราคาหลัง
ต่อรอง 1,860.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

5. ค่าบริการไปรษณีย์หนังสือแจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 
จำนวน 1 รายการ   (สำนักปลัด) 

2,268.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ บ้านเลขท่ี 
191 ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ  
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ 2,268.- บาท 

ร้านบาเจาะเครื่องเขียน 
ราคาหลังต่อรอง 
2,268.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

6. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
จำนวน  3 รายการ 
(สำนักปลัด) 

6,590.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบาเจาะ เซอร์วิส บ้านเลขท่ี 
281/14  ถนนเพชรเกษม   
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  6,590.- บาท 
 

ร้านบาเจาะ เซอร์วิส
ราคาหลังต่อรอง 
6,590.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 



 
แบบ  สขร  ๑ 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    และ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  
1 รายการ  (สำนักปลัด) 

7,500.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บาเจาะ เครื่องเขียน                
บ้านเลขท่ี 200  ถนนเพชรเกษม 
หมู่ที่ -  ตำบลบาเจาะ  อำเภอ    
บาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  7,500.- บาท   

บาเจาะ เครื่องเขียน                   
ราคาหลังต่อรอง 
7,500.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

8. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน)
จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) 
 

5,600.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านศุกรีพาณิชย์  โดย นางแวแอ
เสาะ  เจะโกะ บ้านเลขท่ี 55  
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบล 
บาเจาะ  อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  5,600.- บาท   
 

ร้านศุกรีพาณิชย์  โดย   
นางแวแอเสาะ  เจะโก     
ราคาหลังต่อรอง 
5,600.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

9. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 
เครื่อง (กองคลัง) 

46,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บางนราแอร์   บ้านเลขท่ี 
219  หมู่ที่ - ถนนบายพาส 
ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 46,000.-บาท 

ร้าน บางนราแอร ์  ราคา
หลังต่อรอง 
46,000.- บาท 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 
 



 
แบบ  สขร  ๑ 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    และ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ใน
ศูนย์สถานที่กักกัน Local 
Quarantine  จำนวน 40 
รายการ  (สำนักปลัด) 

211,217.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ฐานบดีรวมภัณฑ์ จำกัด                
บ้านเลขท่ี 153/19 หมู่ที่ - 
ถนนสุริยะประดิษฐ์  ตำบลบาง
นาค  อำเภอ    เมือง  จังหวัด
นราธิวาส     
ราคาที่เสนอ  211,217.- บาท  
  

บริษัท ฐานบดีรวมภัณฑ์ 
จำกัด   ราคาหลังต่อรอง 
211,217.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

11. ค่าโครงการจ้างเหมาบริการรถ
แม็คโคร (ขนาด 50-75 แรงม้า) 
เพ่ือดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำ 
จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) 

220,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กูบีวา การ
โยธา บ้านเลขท่ี 105/5  หมูท่ี่ 
6 ถนน -  ตำบลลูโบะสาวอ  
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  220,000.- บาท   
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กูบีวา 
การโยธา ราคาหลังต่อรอง 
220,000.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

12. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 
4  รายการ (กองคลัง) 

1,740.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บาเจาะเวอร์วิส  บ้านเลขท่ี 
281/14  หมู่ที่ -  ถนนเพชร
เกษม  ตำบลบาเจาะ  อำเภอ  
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 1,740.-บาท 

ร้าน บาเจาะเวอร์วิส   
ราคาหลังต่อรอง 
1,740.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 



แบบ  สขร  ๑ 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    และ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ)  จำนวน  1 
รายการ  (สำนักปลัด) 

45,500.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน บางนราแอร์   บ้านเลขท่ี 
219  หมู่ที่ - ถนนบายพาส 
ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  45,500.- บาท   

ร้าน บางนราแอร์       
ราคาหลังต่อรอง 
45,500.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

14. ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ขนาด 1 x 3 เมตร          
จำนวน 7  ป้าย (สำนักปลัด) 
 

5,250.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านฮันเตอร์ไวนิล แอนด์
กราฟฟิกดีไซน์  โดย นายดุลเลิศ  
นิมอ  บ้านเลขท่ี 368/2 หมู่ที่ 6 
ถนน -  ตำบลปะลุกาสาเมาะ  
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  5,250.- บาท   
 

ร้านฮันเตอร์ไวนิล แอนด์
กราฟฟิกดีไซน์  โดย    
นายดุลเลิศ  นิมอ  ราคา
หลังต่อรอง 
5,250.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

15. ค่าเช่าเต็นท์ โครงการส่งเสริมการ
ฉีดวัคซีน ขนาด 4*8 เมตร 
จำนวน 5 หลัง (กองคลัง) 

3,500.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายนิอาลามินต์  เฮงสาแม   
บ้านเลขท่ี 37  หมู่ที่ 7 ถนน - 
ตำบลปะลุกาสาเมาะ  อำเภอ  
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 3,500.-บาท 

นายนิอาลามินต์  เฮงสาแม      
ราคาหลังต่อรอง 
3,500.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 


