
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลต้นไทร 
เรื่อง  ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)  ประจ าเดือนมกราคม 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 าเดือนมกราคม ๒๕๖๔  โดยรายละเอียดตาม
แบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒    เดอืน กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 

 
     (นางซารีพะห์   ต่วนเพ็ง) 
              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

        นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑. จัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน ๓ รายการ ประจ า
กองสาธารณสุข 

๑๐,๓๕๐.- ๑๐,๓๕๐. เฉพาะเจาะจง ร้านมีราเซ้นเตอร์ ๑๐,๓๕๐. เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๐๒๕๖๕๐ 

๒. จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 
ประจ ากองคลัง 

๕,๔๗๐.- ๕,๔๗๐. เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๕,๔๗๐. เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๐๑๐๗๔๙ 

๓. จ้างซ่อมระบบประปาพร้อมเปลีย่นอุปกรณ์ ๑๑ รายการ 
ประจ ากองชา่ง 

๑๔๙,๕๐๐.- ๑๔๙,๕๐๐.--
- 

เฉพาะเจาะจง ร้านพรศักดิ์ ๑๔๙,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๐๗๔๘๗๖ 

๔ จ้างท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธง์ดจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒ รายการ ประจ า
กองการศึกษา 

๗,๙๔๐.- ๗,๙๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นตงิ
แอนด์ดีไซน ์

๗,๙๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๑๑๘๓๘๗ 

๕. จัดซื้อวัสดุส านักงาน ตลบัหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จ านวน ๑ ตลบั ประจ าส านักปลัด 

๔,๒๐๐.- ๔,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส 

๔,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๐๘๖๙๗๑ 

๖ จัดซื้อหนังสือเรียนกีรออาตี จ านวน ๕ รายการ ประจ า
กองการศึกษา 

๓,๔๐๐.- ๓,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง รานเอสดีเครื่อง
เขียน 

๓,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๑๑๙๔๔๗ 

๗. จ้างท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธร์ณรงค์ป้องกันและหยุด
เชื้อโควิค-๑๙ จ านวน ๓ รายการ 

๘,๖๖๐.- ๘,๖๖๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นตงิ
แอนด์ดีไซน ์

๘,๖๖๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๔๑๖๒๐๔ 

๘. จ้างท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธก์ารช าระที่ดนิและสิ่ง
ปลูกสร้างและภาษีปา้ย ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓ 
รายการ  ประจ ากองช่าง 

๖,๖๐๐.- ๖,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นตงิ
แอนด์ดีไซน ์

๖,๖๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๔๓๒๗๐๑ 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๙. จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง พร้อม
เปลี่ยนอุปกรณ ์

๔,๑๓๐.- ๔,๑๓๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๔,๑๓๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๕๒๑๒๒๐ 

๑๐. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๒๙ รายการ  ประจ ากองคลงั ๑๒,๘๔๑.- ๑๒,๘๔๑.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปีนังเทรด
ด้ิง 

๑๒,๘๔๑.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๔๐๑๗๕๒๑๖๑๗ 

         
 

 
 
 

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

          นายกเทศมนตรีต าบลตน้ไทร 
 
 
 
 



 
 


