
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลต้นไทร 
เรื่อง  ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)  ประจ าเดือนกันยายน 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 าเดือนกันยายน ๒๕๖๓  โดยรายละเอียดตาม
แบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐    เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

 
     (นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  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. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ รายการ ประจ ากอง
คลัง 

๑๔,๗๘๐.- ๑๔,๗๘๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๑๔,๗๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๕๗๑๓๕ 

๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จ านวน ๕ รายการ 
ประจ ากองการศึกษา 

๕,๑๒๖.- ๕,๑๒๖.- เฉพาะเจาะจง ร้านมีราเซ้นเตอร์ ๕,๑๒๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๒๔๗๙๓ 

๓. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) 
จ านวน ๑ เครื่อง ประจ ากองชา่ง 

๔,๓๐๐.- ๔,๓๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๔,๓๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๔๗๘๗๕ 

๔ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองตัดสติกเกอร์) จ านวน ๑ 
เครื่อง ประจ ากองช่าง 

๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๑๕,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๔๒๓๒๘ 

๕. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๑๒ รายการ ประจ า
กองช่าง 

๓,๗๕๗.- ๓,๗๕๗.- เฉพาะเจาะจง ร้านมีราเซ้นเตอร์ ๓,๗๕๗.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๓๗๖๒๗ 

๖. จัดซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จ านวน ๑ รายการ ประจ ากอง
ช่าง 

๔,๖๐๐.- ๔,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดีทรีท ๔,๖๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๓๙๗๘๕ 

๗. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ประจ ากองช่าง ๙๒๘.- ๙๒๘.- เฉพาะเจาะจง ร้านมีราเซ้นเตอร์ ๙๒๘.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๕๐๓๐๒ 

๘. จัดซื้อวัสดุ ใบมีดเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน ๒๔ ใบ ประจ า
กองสาธารณสุข 

๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลาฟชิชงิ 
ช๊อปต้นไทร 

๖,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๕๓๕๕๘ 

         

 



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

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๙. จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๓๙๔๑ นธ 
พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ๓ รายการ ประจ ากองสาธารณสุข 

๓,๗๑๐.- ๓,๗๑๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านต้นไทรการยาง ๓,๗๑๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๕๖๐๑๔ 

๑๐. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๒ 
เครื่อง ประจ ากองช่าง 

๔๙,๔๐๐.- ๔๙,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเซอร์วิส ๔๙,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๔๑๗๕๐ 

๑๑. จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จ านวน ๓ รายการ ประจ า
กองสาธารณสุข 

๓,๒๐๐.- ๓,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านลีอะไหล่ยนต ์ ๓,๒๐๐.-- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๔๒๑๕๘ 

๑๒. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ (น้ ามนัเครื่อง2T ขนาด ๑ 
ลิตร จ านวน ๒๔ ขวด 

๒,๑๖๐.- ๒,๑๖๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลาฟชิชิ่ง 
ช๊อปต้นไทร 

๒,๑๖๐.-- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๔๒๕๘๗ 

๑๓. จัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ๒ รายการ ประจ ากองชา่ง ๓,๖๐๐.- ๓,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลาฟชิชิ่ง 
ช๊อปต้นไทร 

๓,๖๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๔๒๘๗๖ 

๑๔. จัดซื้อวัสดุเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ประจ า
กองการศึกษา 

๑๗,๔๕๐.- ๑๗,๔๕๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๑๗,๔๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๑๕๒๘ 

๑๕. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ประจ ากอง
การศึกษา 

๗,๘๕๐.- ๗,๘๕๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๗,๘๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๑๔๒๐ 

๑๖. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๒ รายการ ประจ า
กองการศึกษา 

๑,๒๕๐.- ๑,๒๕๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๑,๒๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๒๓๕๒ 

๑๗. จ้างท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ประจ ากองช่าง ๑,๔๙๕.- ๑,๔๙๕.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๑,๔๙๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๒๕๐๔ 

 



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

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๑๘. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๖ รายการ ประจ ากอง
ช่าง 

๑๕,๓๘๖.- ๑๕,๓๘๖.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์เป
เปอร์ 

๑๕,๓๘๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๑๘๖๗ 

๑๙. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จ านวน ๑ 
กล่อง ประจ ากองการศึกษา 

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

๔,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๑๖๔๑ 

๒๐. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ประจ าส านัก
ปลัด 

๘๙,๘๐๐.- ๘๙,๘๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเซอร์วิส ๘๙,๘๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๒๖๐๙ 

๒๑. จ้างท าปา้ยไวนิลชีวิตวิธีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 
จ านวน ๒ ผืน ประจ าส านักปลดั 

๑,๒๐๐.- ๑,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีปริน้ติ้ง
แอนด์ดีไซน ์

๑,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๑๓๐๘ 

๒๒. จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบยีน กษพ๙๐๕ นธ พร้อม
เปลี่ยนอะไหล่จ านวน ๔ รายการ 

๑,๑๑๐.- ๑,๑๑๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านลีอะไหล่ยนต ์ ๑,๑๑๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๖๐๘๘ 

๒๓. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ประจ ากอง
สวัสดิการสงัคม 

๘,๕๘๐.- ๘,๕๘๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๘,๕๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๔๑๙๗ 

๒๔. จ้างท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ประจ ากองสวัสดิการ
สังคม 

๑,๓๒๐.- ๑,๓๒๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๑,๓๒๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๓๘๔๕ 

         
 

 
 
 



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

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๒๕. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ประจ ากอง
สวัสดิการสงัคม 

๑๒,๐๓๐.- ๑๒,๐๓๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๑๒,๐๓๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๓๕๗๖ 

๒๖ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ประจ ากองช่าง ๕๒๙.- ๕๒๙.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๕๒๙.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๑๔๔๔ 

๒๗. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ประจ ากองช่าง ๕๙๐.- ๕๙๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส 

๕๙๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๑๙๐๐๐ 

๒๘. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๙ รายการ ประจ ากอง
สวัสดิการสงัคม 

๑,๒๐๐.- ๑,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๑,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๒๘๔๓ 

๒๙. จัดซื้อวัสดุเกษตร จ านวน ๘ รายการ ประจ ากองชา่ง ๔,๑๗๐.- ๔,๑๗๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลาพชิชงิช๊
อปต้นไทร 

๔,๑๗๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๑๗๘๙๗ 
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