
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลต้นไทร 
เรื่อง  ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

.............................................................. 
  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของทางหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนได้ตรวจสอบดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ข้อ ๔)  โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นราเดือนทุกๆเดือน ตามแบบ สขร.๑ เพ่ือเป็นดัชนีส าหรับให้ประชาชนได้ตรวจดู นั้น   
 

  ในการนี้ เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ได้ด าเนินการตามแบบ สขร.๑  เพ่ือให้
ประชาชนได้ดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลต้นไทร  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  โดยรายละเอียด
ตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑    เดอืน มีนาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 

 
     (นางซารีพะห์   ต่วนเพ็ง) 
              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

        นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-
๓๙๔๑ นธพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ๕ รายการ ประจ ากอง
สาธารณสุข 

๑๒,๗๘๐.- ๑๒,๗๘๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๑๒,๗๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๒๗๐๔๒๒๖๗ 

๒. จ้างท าปา้ยไวนิลตามโครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น จ านวน ๘ รายการ 
ประจ าส านักปลัด 

๕๑,๗๒๖.- ๕๑,๗๒๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เทคนิค ๕๑,๗๒๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๒๗๐๙๔๘๖๔ 

๓. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ OKI) จ านวน ๒ 
กล่อง ประจ ากองการศึกษา 

๕,๓๐๐.-- ๕,๓๐๐.-- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๕,๓๐๐.-- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๒๗๐๘๐๑๗๖ 

๔ จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๑๑ รายการ ปร า
กองการศึกษา 

๒๔,๓๓๘.- ๒๔,๓๓๘.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์เป
เปอร์ 

๒๔,๓๓๘.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๒๗๐๗๐๗๒๕ 

๕. จัดซื้อวัสดุเกษตร จ านวน ๑ รายการ ประจ ากองชา่ง ๒,๗๕๐.- ๒,๗๕๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลา ฟชิชงิ 
ช๊อปต้นไทร 

๒,๗๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๒๗๙๓๘๗ 

๖ จ้างเปลี่ยนน้ ามันเกียร์รถตักหน้าขุดหลัง (JCB) พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน ๓ รายการ ประจ ากองชา่ง 

๔,๕๐๐.- ๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๔,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๒๗๑๙๘๐๙๒ 

๗. จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน ๓ รายการ ประจ า
กองช่าง 

๓,๖๔๐.- ๓,๖๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลา ฟชิชงิ 
ช๊อปต้นไทร 

๓,๖๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๒๗๑๙๗๕๘๒ 

         

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๘. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานดูแลบ ารุงรักษาสนามฟุตซอสวน
ไทรสุขชีวา ระยะเวลา ๑ กุมภาพันธ-์๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐.-บาท ประจ ากองการศึกษา 

๕๖,๐๐๐.- ๕๖,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายนัสรูย์  ลีมะ ๕๖,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

cntr-๐๐๗๕/๖๔ 

๙. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานดูแลบ ารุงรักษาสนามฟุตซอสวน
ไทรสุขชีวา ระยะเวลา ๑ กุมภาพันธ-์๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐.-บาท ประจ ากองการศึกษา 

๕๖,๐๐๐.- ๕๖,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ลาแม็ง ๕๖,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

cntr-๐๐๗๖/๖๔ 

๑๐. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานดูแลบ ารุงรักษาสนามฟุตซอสวน
ไทรสุขชีวา ระยะเวลา ๑ กุมภาพันธ-์๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐.-บาท ประจ ากองการศึกษา 

๕๖,๐๐๐.- ๕๖,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอดิเรก  สาและ ๕๖,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

cntr-๐๐๗๗/๖๔ 

๑๑. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานพฒันาสิง่แวดล้อมงานตัดแต่งกิ่ง
ไม้และตัดหญา้เกาะกลาง ระยะเวลา ๑ กุมภาพันธ-์๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐.-บาท ประจ า
กองการศึกษา 

๕๖,๐๐๐.- ๕๖,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอดิเรก  สาและ ๕๖,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

cntr-๐๐๗๘/๖๔ 

๑๒. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ ประจ ากองช่าง ๒,๘๘๐.- ๒,๘๘๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านยูดี พาณิชย์ ๒,๘๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๒๗๑๘๓๘๗ 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๓. จัดซื้อเสื้อกีฬาเด็กแขนสั้น จ านวน ๑๒๗ ตัว ตามโครงการ
กีฬาสีสัมพนัธ์อนบุาลฯ  

๑๒,๗๐๐.- ๑๒,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีสปอร์ต ๑๒,๗๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๒๗๓๖๓๗๑๒ 

๑๔. จัดซื้อเสื้อกีฬาเด็กแขนสั้น จ านวน ๗๘ ตัว ตามโครงการ
กีฬาสีสัมพนัธ์ (จูเนยีร์เกมส์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ต้นไทร 

๗,๘๐๐.- ๗,๘๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีสปอร์ต ๗,๘๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๒๗๓๖๓๖๑๙ 

         
 

 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้จัดท า  (ลงชื่อ)....................................................  (ลงชื่อ).................................................. 
          ( นายอาหมัดเฟนดี  สาและ)               ( นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง )               ( นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง ) 
          เจ้าพนักงานพัสดชุ านาญงาน         ปลัดเทศบาลต าบลต้นไทร                                  ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที่ 

          นายกเทศมนตรีต าบลตน้ไทร 
 
 
 
 
 

 


