
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลต้นไทร 
เรื่อง  ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)  ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

.............................................................. 
  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 าเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  โดยรายละเอียดตาม
แบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐    เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

 
     (นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๑. จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง) ต าแหน่งปฏิบัตงิานผู้ชว่ย
ธุรการ จ านวน ๑ อัตตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๑ 
มีนาคม ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากอง
คลัง 

๕๔,๐๐๐.- ๕๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียาณี  สุ
หลง 

๕๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0001/64 

๒. จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง) ต าแหน่งปฏิบัตงิานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ จ านวน ๑ อตัตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๑ มีนาคม ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท 
ประจ ากองคลัง 

๕๔,๐๐๐.- ๕๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.มารีนี เซ็งสา
เมาะ 

๕๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0002/64 

๓. จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง) ต าแหน่งปฏิบัตงิานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ภาคสนาม จ านวน ๑ อัตตรา ระหว่าง 
๑ ตุลาคม ๖๓-๓๑ มีนาคม ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองคลงั 

๕๔,๐๐๐.- ๕๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.มูนีรอ สา
แลแม 

๕๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูตอ้งตามเงื่อนไข 

Cntr-0003/64 

๔ จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง) ต าแหน่งปฏิบัตงิานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ จ านวน ๑ อัตตรา ระหว่าง 
๑ ตุลาคม ๖๓-๓๑ มีนาคม ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองคลงั 

๕๔,๐๐๐.- ๕๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.อัลฟา  โตะละ ๕๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0004/64 

         

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๘. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานกองช่าง (ต่อเนื่อง) ต าแหน่ง
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานประปา จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองช่าง 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีนา ดีเยาะ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0005/64 

๙. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานกองช่าง (ต่อเนื่อง) ต าแหน่ง
ปฏิบัติงานผู้ช่วยคนงานผลิตน้ าประปา จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองช่าง 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน อาแซ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0006/64 

๑๐. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานกองช่าง (ต่อเนื่อง) ต าแหน่ง
ปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟา้ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ 
ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-
บาท ประจ ากองช่าง 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายมัจดี  มะแซ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0007/64 

๑๑. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานกองช่าง (ต่อเนื่อง) ต าแหน่ง
ปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟา้ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ 
ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-
บาท ประจ ากองช่าง 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายมือลี  อ ุ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0008/64 

 

 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๘. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานกองช่าง (ต่อเนื่อง) ต าแหน่ง
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานประปา จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองช่าง 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีนา ดีเยาะ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0005/64 

๙. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานกองช่าง (ต่อเนื่อง) ต าแหน่ง
ปฏิบัติงานผู้ช่วยคนงานผลิตน้ าประปา จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองช่าง 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน อาแซ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0006/64 

๑๐. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานกองช่าง (ต่อเนื่อง) ต าแหน่ง
ปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟา้ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ 
ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-
บาท ประจ ากองช่าง 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายมัจดี  มะแซ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0007/64 

๑๑. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานกองช่าง (ต่อเนื่อง) ต าแหน่ง
ปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟา้ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ 
ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-
บาท ประจ ากองช่าง 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายมือลี  อ ุ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0008/64 

 

 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๑๒. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอย ประจ าทา้ยรถ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง 
๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายรอมลี  ลีมะ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0009/64 

๑๓. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอย ประจ าทา้ยรถ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง 
๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอิบรอฮิม บอ
งอปาเนาะ 

๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0010/64 

๑๔. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอย ประจ าทา้ยรถ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง 
๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายซาการียา วา
โซะ 

๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0011/64 

๑๕ จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
กวาดขยะฝังหมู่ที่ ๑ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอายุ  แมเงาะ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0012/64 

 

 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๑๖. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
กวาดขยะฝังหมู่ที่ ๑ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายมะยูนา ลีมะ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0013/64 

๑๗. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
กวาดขยะฝังหมู่ที่ ๑ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายเจะวานิ กายู
คละ 

๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0014/64 

๑๘. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
กวาดขยะฝังหมู่ที่ ๖ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายนิเซ็ง สุเรง ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0015/64 

๑๙. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
กวาดขยะฝังหมู่ที่ ๖ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายนาแซ  มาแล ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0016/64 

         
 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๒๐. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
กวาดขยะฝังหมู่ที่ ๖ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอานัส เซ็งสา
เมาะ 

๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0017/64 

๒๑. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
พัฒนาสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ อตัรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐.-บาท 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๘๔,๐๐๐.- ๘๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายมฮู าหมัดซอ
และ หิเลาะ 

๘๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0018/64 

๒๒. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
พัฒนาสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ อตัรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐.-บาท 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๘๔,๐๐๐.- ๘๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายยโูซะ  มีเตะ ๘๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0019/64 

๒๓. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายสไุฮมงิ ลอเซ็ง ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0020/64 

         
 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๒๔. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลและงานสารบรรณ จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๑ มีนาคม ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองสาธารณสุข 

๕๔,๐๐๐.- ๕๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรอัสมีนา 
สาและ 

๕๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0021/64 

๒๕. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
ผู้ช่วยงานธุรการประจ าโรงเรียนอนุบาล จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๗,๐๐๐.-บาท ประจ ากองการศกึษา 

๘๔,๐๐๐.- ๘๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางสาวฟัตฮียะห์ 
แมเราะ 

๘๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0022/64 

๒๖. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
ผู้ช่วยงานธุรการประจ ากองการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองการศกึษา 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางสาวดารานี  วา
เงาะ 

๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0023/64 

๒๗. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
แม่บ้านประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง 
๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองการศกึษา 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกาตีนี  
ตาแย 

๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0024/64 

         
 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๒๘. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
ปฏิบัติงานนักการ จ านวน ๑ อตัรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-
๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท ประจ า
กองการศึกษา 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายซอฟวัน ลอมา ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0025/64 

๒๙. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กประจ าโรงเรียนอนุบาล จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองการศกึษา 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ฟิตรี  วาเลาะ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0026/64 

๓๐. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กประจ าโรงเรียนอนุบาล จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองการศกึษา 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.อามีเนาะ มาน ิ ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0027/64 

๓๑. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กประจ าโรงเรียนอนุบาล จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองการศกึษา 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นูรอามาลีน 
หมะมิง 

๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0028/64 

         
 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๓๑. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กประจ าโรงเรียนอนุบาล จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐.-บาท ประจ ากองการศกึษา 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นูรฮายาตี มะ
สาแม 

๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0029/64 

๓๒. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
นักการประจ าโรงเรียนอนุบาล จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ 
ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-
บาท ประจ ากองการศึกษา 

๘๔,๐๐๐.- ๘๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอับดลุเลาะ 
สินแส 

๘๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0030/64 

๓๒. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
รักษาความปลอดภัยบริเวณส านักงาน จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๗,๐๐๐.-บาท ประจ าส านักปลดั 

๘๔,๐๐๐.- ๘๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายมฮูัมมัดดาโอะ 
เจะโซะ 

๘๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0031/64 

๓๓. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
รักษาความปลอดภัยบริเวณส านักงาน จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ 
๗,๐๐๐.-บาท ประจ าส านักปลดั 

๘๔,๐๐๐.- ๘๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอาหามะซานูซี 
ตาเฮ 

๘๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0032/64 

         
 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๓๔. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
รักษาความปลอดภัยบริเวณส านักงาน จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง 
๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐.-
บาท ประจ าส านักปลดั 

๘๔,๐๐๐.- ๘๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายพนัดี  แวหะม ิ ๘๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0033/64 

๓๕. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงานภาร
โรง  จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๖๓-๓๐ กันยายน 
๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท ประจ าส านักปลดั 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายยาโกะ  แฉมิง ๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0034/64 

๓๖. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
รักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลต าบลต้นไทร  
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ ตลุาคม ๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ใน
อัตราเดือนละ ๗,๐๐๐.-บาท ประจ าส านักปลัด 

๘๔,๐๐๐.- ๘๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.รูฮาณีย์  สามะ ๘๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0035/64 

         

         
 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๓๗. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน  (ตอ่เนื่อง) ต าแหน่งปฏบิัติงาน
ผู้ช่วยสงัคมสงเคราะห ์จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง ๑ ตุลาคม 
๖๓-๓๐ กันยายน ๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท ประจ า
กองสวัสดิการ 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายอักราม  วา
แมะ 

๑๐๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

Cntr-0036/64 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้จัดท า  (ลงชื่อ)....................................................  (ลงชื่อ).................................................. 
          ( นายอาหมัดเฟนดี  สาและ)               ( นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง )               ( นายเจะอูเซ็ง  สาและ ) 
          เจ้าพนักงานพัสดชุ านาญงาน         ปลัดเทศบาลต าบลต้นไทร                                 นายกเทศมนตรีต าบลตน้ไทร 

           
 
 
 
 

 


