
 
 
 
 

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

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑    เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

 
     (นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  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. จัดซื้อปัมจ่ายสารเคมี ๒๒๐ โวล ์ขนาด ๕๐ ลิตร/ชม 
จ านวน ๓ เครื่อง ประจ ากองชา่ง 

๗๖,๙๗๕.๘๐ ๗๖,๙๗๕.๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.พนัเทค
จ ากัด 

๗๖,๙๗๕.๘๐ เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๗๗๔๕๗๐๒๔ 

๒. จ้างซ่อมระบบตู้คอนโทรลและอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๙ รายการ ประจ ากองช่าง 

๒๓,๗๐๐.- ๒๓,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านพรศักดิ์ พรม
ตาด 

๒๓,๗๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๗๗๔๔๒๗๙๗ 

๓. จ้างซ่อมบ ารุงรถพยาบาลฉุกเฉินทะเบียน บจ๗๗๐๕ นธ 
โดยเปลี่ยนถ่ายน้ ามนัเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๔ รายการ ประจ ากองสาธารณสุข 

๒,๖๕๐.- ๒,๖๕๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านต้นไทรการยาง ๒,๖๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๗๗๔๖๓๒๒๓ 

๔ จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๐-๓๘ฅ๓๓ นธ พร้อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ ๕ รายการ ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๐,๔๖๐.- ๑๐,๔๖๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๑๐,๔๖๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๗๗๔๓๖๑๑๖ 

๕. จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอลอีดีทีวี 
แบบ Smart TV ระดับวามละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖*
๗๖๘ พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว จ านวน ๗ เครื่อง ประจ า
กองการศึกษา 

๖๐,๒๐๐.- ๖๐,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเซอร์วิส ๖๐,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๗๗๕๐๖๔๕๒ 

๖. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จ านวน ๘ 
เครื่อง ประจ าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลตน้ไทร 

๒๕๙,๒๐๐.- ๒๕๙,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเซอร์วิส ๒๕๙,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๗๗๕๑๓๓๔๗ 

         

 



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

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๗. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ (ยางนอกยางใน) 
รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๐-๓๙๔๑ นธ จ านวน ๓ รายการ 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๙,๔๐๐.- ๑๙,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์
เซอร์วิส 

๑๙,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๗๗๔๖๓๘๗๙ 

๘. จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ชนิด ยูเอชที ชนิดกล่อง 
๒๐๐ มิลลิลิตร จ านวน ๘๘,๔๗๗ กล่อง  

๖๙๑,๘๙๐.๑๔ ๖๙๑,๘๙๐.๑๔ เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

๖๙๑,๘๙๐.๑๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๖๔๓๘๘ 

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

๒๒,๔๓๐.- ๒๒,๔๓๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ือง
เรือน 

๒๒,๔๓๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๖๔๓๘๘ 

๑๐. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ประจ าส านัก
ปลัด 

๓,๔๘๐.- ๓,๔๘๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๓,๔๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๙๕๕๙๔ 

๑๑. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ ประจ าส านักปลัด ๓,๗๗๓.- ๓,๗๗๓.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง ๓,๗๗๓.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๙๔๗๖๘ 

๑๒. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TK-
439 จ านวน ๑ กล่อง  ประจ าส านักปลัด 

๔,๕๐๐.- ๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส 

๔,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๙๕๔๖๕ 

๑๓. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๙ รายการ ประจ า
ส านักปลัด 

๑,๔๕๕.- ๑,๔๕๕.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๑,๔๕๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๙๕๐๙๑ 

๑๔. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ PC จ านวน ๑ 
เครื่อง ประจ าส านักปลัด 

๕๐๐.- ๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๙๗๗๔๒ 

 



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

 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ/ 
เลขที่สัญญา 

๑๕. จัดซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จ านวน ๕ รายการ ประจ ากองช่าง ๓๒,๔๒๐.- ๓๒,๔๒๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดีทริท จ ากัด ๓๒,๔๒๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๒๙๒๓๙๖ 

๑๖. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ 
ประจ ากองชา่ง 

๘๑,๒๘๐.- ๘๑,๒๘๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดีทริท จ ากัด ๘๑,๒๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๓๓๓๘๑๔ 

๑๗. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๒ รายการ ประจ าส านักปลดั ๓,๐๔๐.- ๓,๐๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุงทรัพย์เป
เปอร์ 

๓,๐๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๓๓๒๑๖๙ 

๑๘. จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยลงโปรแกรมหใ จ านวน ๑ 
เครื่อง ประจ าส านักปลัด 

๕๐๐.- ๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๓๒๗๘๒๐ 

๑๙. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๘ รายการ ปรจ ากองช่าง ๑,๔๘๙.- ๑,๔๘๙.- เฉพาะเจาะจง ร้านกระจกต้นไทร ๑,๔๘๙.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๒๙๒๑๓๓ 

๒๐. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน ๕ รายการ ประจ า
กองช่าง 

๓๘,๗๒๐.- ๓๘,๗๒๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์
เซอร์วิส 

๓๘,๗๒๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๒๙๑๖๐๕ 

๒๑. จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๓ 
รายการ  ประจ ากองสาธารณสขุ 

๑,๙๓๐.- ๑,๙๓๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านต้นไทรการยาง ๑,๙๓๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๓๖๖๘๓๔ 

๒๒. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ (ยางนอกยางใน) รถตัก
หน้าขุดหลัง JCB จ านวน ๒ รายการ ประจ ากองชา่ง 

๒๘,๓๐๐.- ๒๘,๓๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์
เซอร์วิส 

๒๘,๓๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๓๖๕๕๖๔ 

๒๓. จ้างท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ประจ ากองคลงั ๘๖๙.- ๘๖๙.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๘๖๙.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๓๔๘๑๕๗ 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  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. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ ประจ ากองคลงั ๑๒,๖๘๐.- ๑๒,๖๘๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๑๒,๖๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๕๐๙๓๙ 

๒๕. จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน ๗ รายการ ประจ ากองช่าง ๖๕,๒๓๕.- ๖๕,๒๓๕.- เฉพาะเจาะจง หจก.กิติสินการ
ไฟฟ้า 

๖๕,๒๓๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๕๕๐๘๙๙ 

๒๖. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหลก็เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกล่าง-บน จ านวน ๑ ชุด ประจ ากองคลัง 

๕,๖๐๐.- ๕,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ือง
เรือน 

๕,๖๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๕๕๔๔๑๕ 

๒๗. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเคอร์ ตลับหมึก OKI จ านวน ๒ ตลับ 
ประจ ากองชา่ง 

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

๕,๓๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๕๕๓๒๖๕ 

๒๘. จ้างซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๐-๓๙๔๑ นธ พร้อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ ๕ รายการ ประจ ากองสาธารณสุข 

๓,๗๕๐.- ๓,๗๕๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๓,๗๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๖๒๙๙๒๔ 

๒๙. จัดซื้อแบบพิมพ์ภ.ด.ส.๑๑ ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดนิและสิ่ง
ปลูกสร้าง จ านวน ๓๐ เล่ม ประจ ากองคลัง 

๒,๗๒๒.๑๕ ๒,๗๒๒.๑๕ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารกัษา
ดินแดนกรมการปกครอง 

๒,๗๒๒.๑๕ เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๖๒๘๐๑๑ 

๓๐. จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบยีน บจ๔๓๑๒ พร้อมเปลี่ยน
อุปกรณ์ ๑๐ รายการ ประจ ากองช่าง 

๑๑,๙๘๐.- ๑๑,๙๘๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๑๑,๙๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๖๒๘๔๖๐ 

 

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


