
     
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลต้นไทร 
เรื่อง  ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

.............................................................. 
  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของทางหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนได้
ตรวจสอบดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ข้อ ๔)  โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นราเดือนทุกๆเดือน ตามแบบ 
สขร.๑ เพ่ือเป็นดัชนีส าหรับให้ประชาชนได้ตรวจดู นั้น   
 

  ในการนี้ เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ได้ด าเนินการตามแบบ สขร.๑ 
เพ่ือให้ประชาชนได้ดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลต้นไทร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   เดอืน กันยายน   พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

 
     (นายเจะอูเซ็ง   สาและ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๘. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ประจ า
ท้ายรถ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ 
ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายรอสลี ลีมะ ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๐๔/๖๓ 

๙. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ประจ า
ท้ายรถ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ 
ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายอบิรอฮิม บอ
งอปาเนาะ 

๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๐๕/๖๓ 

๑๐. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ประจ า
ท้ายรถ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ 
ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายอาหะมะรุสนี 
สะมะนอ 

๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๐๖/๖๓ 

๑๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะ ฝังหมู่ที่ ๑ 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายสือดี มาแล ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๐๗/๖๓ 

๑๒. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะ ฝังหมู่ที่ ๑ 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายอายุ แมเงาะ ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๐๘/๖๓ 

         



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๓. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะ ฝังหมู่ที่ ๑ 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายเจะวานิ กา
ยูฅละ 

๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๐๙/๖๓ 

๑๔. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะ ฝังหมู่ที่ ๖ 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายนิเซ็ง สุเรง ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๑๐/๖๓ 

๑๕. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะ ฝังหมู่ที่ ๖ 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายนาแซ มาแล ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๑๑/๖๓ 

๑๖. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะ ฝังหมู่ที่ ๖ 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

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

๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๑๒/๖๓ 

๑๗. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายซัมซู  ตาเละ ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๑๓/๖๓ 

         
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๘. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายซาการียา วา
โซะ 

๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๑๔/๖๓ 

๑๙. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายมะยูนา ลีมะ ๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๑๕/๖๓ 

๒๐. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัดซอ
และ หิเลาะ 

๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๑๖/๖๓ 

๒๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 
ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายยูโซะ มีเตะ ๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๑๗/๖๓ 

๒๒. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการผู้ปุวยฉุกเฉิน 
ประจ ารถฉุกเฉิน  จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.
๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายสุไฮมิง  ลอ
เซ็ง 

๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๑๘/๖๓ 

         
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๒๓. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลและ
งานสารบัญ จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒ -๓๐ 
ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นางสาวอัลฟา โตะ
ละ 

๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๑๙/๖๓ 

๒๔. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานผูช้่วยงานธุรการประจ า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตน้ไทร จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ 
๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นางสาวปัตรียะห์ 
แมเราะ 

๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๒๐/๖๓ 

๒๕. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานผูช้่วยงานธุรการ จ านวน ๑ 
อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือน
ละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาราณี วา
เงาะ 

๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๒๑/๖๓ 

๒๖. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานแม่บา้นประจ าศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง น.ส.กาตีนิง ตาแย ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๒๒/๖๓ 

๒๗. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจ า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตน้ไทร จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ 
๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง น.ส.ฟิตรี  วาเลาะ ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๒๓/๖๓ 

         



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๒๘. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานนักการภารโรงประจ าศูนย์
การเรียนรู้กีรออาตี จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.
๖๒ -๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายนิซอฟวัน ลอ
มา 

๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๒๔/๖๓ 

๒๙. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานผูช้่วยสังคมสังเคราะห์ 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ ใน
อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายอักราม  วา
แม๊ะ 

๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๒๕/๖๓ 

๓๐. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานผูช้่วยงานพฒันาชุมชน 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓     
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นางสาวอามีเนาะ 
มาน ิ

๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๒๖/๖๓ 

๓๑. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานผูช้่วยบันทึกข้อมูลงานประปา 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ ใน
อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง น.ส.สารีนา ดีเยาะ ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๒๗/๖๓ 

๓๒. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานผูช้่วยคนงานผลติน้ าประปา 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓     
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน อาแซ ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๒๘/๖๓ 

๓๓. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานผูช้่วยช่างไฟฟาู  
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓     
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายมัจดี  มะแซ ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๒๙/๖๓ 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๓๔. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานยามรักษาความปลอดภัย
บริเวณส านักงานเทศบาลต้นไทร จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒ -๓๐ ก.ย.๖๓ ในอตัราเดือนละ 
๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายมฮูัมมัดดาโอะ 
เจะโซะ 

๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๓๐/๖๓ 

๓๕. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานยามรักษาความปลอดภัย
บริเวณส านักงานเทศบาลต้นไทร จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒ -๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ 
๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายอาหะมะซานูซี 
ตาเฮ 

๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๓๑/๖๓ 

๓๖. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานยามรักษาความปลอดภัย
บริเวณส านักงานเทศบาลต้นไทร จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒ -๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ 
๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายฟนัดี  แวหะม ิ ๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๓๒/๖๓ 

๓๗. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานภารโรง เทศบาลตน้ไทร 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ ใน
อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายยาโก๊ะ  แซมิง ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๓๓/๖๓ 

๓๘. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานรักษาความสะอาดส านักงาน
เทศบาล จ านวน ๑ อัตรา ระหวา่ง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.
๖๓     ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง น.ส.รูฮาณีย์ สามะ ๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๓๔/๖๓ 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๓๙. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานยามรักษาความปลอดภัย
บริเวณส านักงานเทศบาลต้นไทร จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒ -๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ 
๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายมฮูัมมัดดาโอะ 
เจะโซะ 

๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๓๐/๖๓ 

๔๐. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานยามรักษาความปลอดภัย
บริเวณส านักงานเทศบาลต้นไทร จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒ -๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ 

๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายอาหะมะซานูซี 
ตาเฮ 

๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๓๑/๖๓ 

๔๑. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานยามรักษาความปลอดภัย
บริเวณส านักงานเทศบาลต้นไทร จ านวน ๑ อัตรา 
ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒ -๓๐ ก.ย.๖๓ ในอัตราเดือนละ 

๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายฟนัดี  แวหะม ิ ๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๓๒/๖๓ 

๔๒. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานภารโรง เทศบาลตน้ไทร 
จ านวน ๑ อัตรา ระหว่าง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ ใน

อัตราเดอืนละ ๙,๐๐๐-บาท 

๑๐๘,๐๐๐- ๑๐๘,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง นายยาโก๊ะ  แซมิง ๑๐๘,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๓๓/๖๓ 

         
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 งานจัดซื้อจัดจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๔๓. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานรักษาความสะอาดส านักงาน
เทศบาล จ านวน ๑ อัตรา ระหวา่ง  ๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.

๖๓     ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐-บาท 

๘๔,๐๐๐- ๘๔,๐๐๐- เฉพาะเจาะจง น.ส.รูฮาณีย์ สามะ ๘๔,๐๐๐- จ้างต่อเนื่อง CNTR-๐๐๓๓/๖๓ 

๔๔. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ประจ าส านักปลัด) จ านวน ๒๖ 
รายการ 

๑๒,๖๒๐- ๑๒,๖๒๐- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง ๑๒,๖๒๐- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๑๗๓๘๐๖๗๘ 

๔๕. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถพยาบาลฉุกเฉิน จ านวน ๖ 
รายการ 

๗,๙๗๐.- ๗,๙๗๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์
เซอร์วิส 

๗,๙๗๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๑๗๔๐๐๒๔๔ 

๔๖. จ้างซ่อมระบบพัดลมเครื่องปรับอากาศของรถยนต์
ส่วนกลาง ทะเบียน กข๓๖๖๘ นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ ์

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์ 
เซอร์วิส 

๓,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๑๗๓๘๓๐๒๓ 

๔๗. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบยีน กข๗๐๓๓ นธ พร้อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ ๑๒ รายการ (ประจ าส านักปลัด) 

๑๓,๑๕๐- ๑๓,๑๕๐- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๑๓,๑๕๐- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๐๖๖๖๗๔ 

๔๘. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบยีน กข๓๖๖๘ นธ พร้อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ ๔ รายการ (ประจ าส านักปลัด) 

๓,๔๓๐.- ๓,๔๓๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๓,๔๓๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๐๖๕๕๙๙ 

๔๙. จ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊คประตูสวิงพร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด 
(ประจ ากองคลงั) 

๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านกระจกต้นไทร ๒,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๐๘๑๘๓๘ 

 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๕๐. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ (แบตเตอรี่) พร้อม
อุปกรณ์ต่อพวง ของรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๐-๓๘๓๓ 
นธ 

๗,๙๐๐.- ๗,๙๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์ 
เซอร์วิส 

๗,๙๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๐๘๓๖๘๘ 

๕๑. จ้างท าปฏิทนิชนิดแขวน ประจ าปี๒๕๖๓ พร้อมไส้ใน 
๑๓ แผ่น จ านวน ๑,๔๐๐ ชุดตามโครงการฯ 

๙๕,๒๐๐.- ๙๕,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นราธวิาส ๙๕,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๒๐๓๕๓๑ 

๕๒. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า Makita ประจ า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ รายการ 

๑,๖๑๐.- ๑,๖๑๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านลีมอเตอร ์ ๑,๖๑๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๑๙๘๘๑๙ 

๕๓. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๕ รายการ ประจ ากอง
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

๙,๒๓๕.- ๙,๒๓๕.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง ๙,๒๓๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๑๙๔๐๗๒ 

๕๔. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ประจ ากอง
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

๖,๖๐๐.- ๖,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณ อินโฟ
เทค นราธิวาส 

๖,๖๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๑๘๘๑๐๓ 

๕๕. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพฯ จ านวน 
๒๕ รายการ ประจ ากองสวสัดิการสังคม 

๓๕,๓๘๕- ๓๕,๓๘๕- เฉพาะเจาะจง ห้างผ้านูดา ๓๕,๓๘๕- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๒๔๕๖๒๑ 

๕๖. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) 
จ านวน ๑ เครื่อง ประจ ากองชา่ง 

๒๗,๗๐๐.- ๒๗,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส 

๒๗,๗๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๒๖๓๗๘๒ 

๕๗ จัดซื้อวัสดุเกษตร (ยาฆ่าหญา้) จ านวน ๒ โหล ประจ า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑๔,๔๐๐.- ๑๔,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านหะมิมุสลิม ๑๔,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๒๘๙๙๐๑ 

         



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๕๘. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน ๖ รายการ 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๑๑,๘๒๐.- ๑๑,๘๒๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านหะมิมุสลิม ๑๑,๘๒๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๒๙๐๒๒๔ 

๕๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๕ รายการ 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๗,๔๙๕.- ๗,๔๙๕.- เฉพาะเจาะจง ร้านหะมิมุสลิม ๗,๔๙๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๒๙๐๕๗๓ 

๖๐ จัดซื้อน้ ามันทูที ขนาด ๑ ลิตร จ านวน ๒ โหล ประจ า
กองสาธารณสุข 

๒,๔๐๐.- ๒,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าหะมิมุสลิม ๒,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๒๙๐๗๖๕ 

๖๑. จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บจ๔๓๑๒ นธ 
พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ๔ รายการ ประจ ากอง
ช่าง 

๒,๕๐๐.- ๒,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์
เซอร์วิส 

๒,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๒๔๐๓๕๖๐ 

๖๒. จัดซื้อทรายถมที่ จ านวน ๕๐ ลบ.ม. ประจ ากองชา่ง ๑๒,๕๐๐.- ๑๒,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านต้นไทรค้าไม ้ ๑๒,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๔๐๓๙๘๑ 

๖๓. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบยีนขกย๓๘๗ นธ พร้อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ ๗ รายการ ประจ ากองการศึกษา 

๒,๒๐๐.- ๒,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านแบลตี้นไทร ๒,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๔๐๒๘๓๑ 

๖๔ จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจ า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ระหว่างเดือนมกราคม-๓๐
กันยายน๖๓ ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐.-บาท 

๖๓,๐๐๐.- ๖๓,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นุรอามีลนี 
หมะหมิง 

๖๓,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๔๑๖๗๖๗ 

         
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๖๕. จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจ า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตน้ไทร ระหว่างเดือนมกราคม-
๓๐กันยายน๖๓ ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐.-บาท 

๖๓,๐๐๐.- ๖๓,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นูรฮายาตี มะ
สาแม 

๖๓,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๒๑๒๗๔๑๖๐๙๔ 

๖๖. เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน จ านวน ๔ รายการ          
ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี๖๓   

๒๗,๗๐๐.- ๒๗,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านแบลตี้นไทร ๒๗,๗๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๐๗๓๗๔๓ 

๖๗ จ้างท าปูายไวนิล จ านวน ๙ รายการ  ตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติประจ าป๖ี๓  

๑๗,๘๘๕.- ๑๗,๘๘๕.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพรินติง้
แอนด์ดีไซน ์

๑๗,๘๘๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๐๗๗๗๙๓ 

๖๘. จัดซื้อวัสดุส านักงานและอปุกรณ์จัดซุ้ม จ านวน ๔๐ 
รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าป๖ี๓   

๔๙,๓๐๐.- ๔๙,๓๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์เป
เปอร์ 

๔๙,๓๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๐๗๕๗๕๑ 

๖๙. จัดซื้อของรางวัลส าหรับกิจกรรม ๑๗ รายการ        
ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี๖๓   

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์เป
เปอร์ 

๕๐,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๐๗๔๖๑๒ 

๗๐. จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ลงโปรแกรมใหม่) เคร่ืองตั้ง
โต๊ะประจ าส านักปลัด 

๕๐๐.- ๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิน อินโฟ
เทค 

๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๐๓๗๕๗๐ 

๗๑. จัดซื้อการ์ดหน่วยความจ า Micro SD Card ๓๒ GB 
จ านวน ๑ อัน ประจ าส านักปลดั  

๔๓๐.- ๔๓๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิน อินโฟ
เทค 

๔๓๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๐๓๖๙๑๔ 

๗๒. จัดซื้อตลับหมึก Toner OKI for B412DN จ านวน ๑ 
ตลับ ประจ าส านักปลัด 

๒,๖๕๐.- ๒,๖๕๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิน อินโฟ
เทค 

๒,๖๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๐๓๖๖๖๔ 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๗๓. จัดซื้อตลับหมึก Toner OKI for B412DN จ านวน ๑ 
ตลับ ประจ าส านักปลัด 

๒,๖๕๐.- ๒,๖๕๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิน อินโฟ
เทค 

๒,๖๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๐๓๖๖๖๔ 

๗๔. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ประจ า
กองสาธารณสุข 

๔๒,๖๐๐.- ๔๒,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิน อินโฟ
เทค 

๔๒,๖๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๐๓๗๘๓๓ 

๗๕. จ้างท าปาูยไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๑๒๐ x 
๑.๘๐ เมตร พร้อมโครงไม้พร้อมติดตั้ง 

๓,๐๕๐.- ๓,๐๕๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นติง้
แอนด์ดีไซน ์

๓,๐๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๑๑๒๖๘๖ 

๗๖. จัดซื้อผ้าเยซี่สีเหลือง ม่วง จ านวน ๔๕๒ หลา ประจ า
ส านักปลัด 

๘,๑๓๖.- ๘,๑๓๖.- เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัย ๘,๑๓๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๑๑๔๒๘๕ 

๗๗. จัดซื้อวัสดยุางพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ผ้าเบรก)  
จ านวน ๒ รายการ  ประจ าส านักปลัด 

๒๔,๐๐๐.- ๒๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอนดบ์ี 
ออโตไทร์ จ ากัด 

๒๔,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๒๖๘๒๔๐ 

๗๘. จัดซื้อหนังสือกีรออาตี ๓ รายการ ตามโครงการ
ฝึกอบรมกีรออาตี ประจ าปี๒๕๖๓ 

๑,๖๒๐.- ๑,๖๒๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัทอัลอามีย์เอด
ดูแคร์ 

๑,๖๒๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๒๖๗๖๗๒ 

๗๙. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นัง่ จ านวน 
๓ คัน ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ประจ าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร 

๔๕,๐๐๐.- ๔๕,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทรีสวัสดิเทร
เวล 

๔๕,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๑๗๕๐๐๑๐๙ 

         
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๘๐. จ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นคลัชและลูกปืนคลชัของรถบรรทุก
ขยะทะเบียน ๘๐-๓๙๔๑ นธ   

๖,๑๕๐.- ๖,๑๕๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์
เซอร์วิส 

๖,๑๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๐๙๙๑๙๔ 

๘๑. จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทยุ จ านวน ๒ รายการ ประจ ากองช่าง ๒,๑๐๐.- ๒,๑๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านหะมิมุสลิม ๒,๑๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๑๐๔๔๑๘ 

๘๒. จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถบรรทุกขยะทะเบียน 
๘๐-๓๘๓๓ นธ 

๔,๓๐๖.- ๔,๓๐๖.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์เป
เปอร์ 

๔,๓๐๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๐๙๕๘๘๓ 

๘๓. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ประจ ากอง
การศึกษา 

๑๑,๗๑๐.- ๑๑,๗๑๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค 

๑๑,๗๑๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๐๙๒๒๐๓ 

๘๔. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๒๖ รายการ ประจ ากอง
คลัง 

๑๖,๘๓๙.- ๑๖,๘๓๙.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง ๑๖,๘๓๙.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๑๑๐๘๐๑ 

๘๕. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กล่องลงั) เก็บเอกสาร จ านวน ๕ 
กล่อง ประจ ากองคลัง 

๒,๘๗๕.- ๒,๘๗๕.- เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยนรินทร์
คอนสเทรคชั่น 

๒,๘๗๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๑๑๓๙๕๑ 

๘๖. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทกุขยะทะเบียน ๘๐-
๓๘๓๓ นธ 

๖,๒๐๐.- ๖,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์
เซอร์วิส 

๖,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๑๘๑๐๘๔ 

๘๗. จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เวที จ านวน ๑ งาน ประจ ากอง
ช่าง 

๘,๐๖๓.- ๘,๐๖๓.- เฉพาะเจาะจง นายยโูซะ ดอเลาะ ๘,๐๖๓.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๑๘๑๕๘๗ 

๘๘. จัดซื้อสารคลอรีน ๗๐-๗๕ % จ านนวน ๑ ถัง ประจ า
กองช่าง 

๔,๔๐๐.- ๔,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดีทรีท ๔,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๑๗๖๐๙๔ 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๘๙. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จ านวน ๔ รายการ ประจ า
กองช่าง 

๒๘,๕๔๐.- ๒๘,๕๔๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดีทรีท ๒๘,๕๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๑๗๖๒๔๙ 

๙๐. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน ๑๐ รายการ ประจ ากอง
การศึกษา 

๔,๔๔๖.- ๔,๔๔๖.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์เป
เปอร์ 

๔,๔๔๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๒๑๘๕๒๙ 

๙๑. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๑๖ รายการ ประจ า
กองการศึกษา 

๒๘,๑๐๐.- ๒๘,๑๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์เป
เปอร์ 

๒๘,๑๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๒๑๗๕๙๘ 

๙๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ล าโพงมีขยายในตัว ขนาด ๑๕ 
นิ้ว) จ านวน๑ตัว ประจ าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตน้ไทร 

๘,๙๐๐.- ๘,๙๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านรานนิทีว ี ๘,๙๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๒๒๕๕๙๖ 

๙๓. จ้างซ่อมเปลี่ยนตัดปะผุอ่างท้ายรถบรรทุกขยะ ทะเบียน
๘๐-๓๙๔๑ นธ จ านวน ๒ รายการ ประจ ากอง
สาธารณสุข 

๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน AM.สแตนเลส ๖,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๒๒๖๕๑๒ 

๙๔. จ้างท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ประจ ากองการศึกษา ๙๐๐.- ๙๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์เป
เปอร์ 

๙๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๒๒๗๔๑๗ 

๙๕. จ้างท าปาูยไวนิลประชาสัมพนัธร์ับสมัครนักเรียนใหม่ 
จ านวน ๒ รายการ ประจ ากองการศึกษา 

๑๑,๙๐๙.- ๑๑,๙๐๙.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นติง้
แอนด์ดีไซด ์

๑๑,๙๐๙.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๒๒๘๔๖๙ 

๙๖. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จ านวน ๒ รายการ ตาม
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ (จูเนียเกมส์) ประจ ากอง
การศึกษา 

๖,๖๐๐.- ๖,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านดินสอ ๖,๖๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๓๗๗๖๘๒ 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๙๗. จัดซื้อเสื้อกีฬาเด็ก จ านวน ๘๐ ตัว ตามโครงการกีฬาสี
สัมพันธ์ (จูเนียเกมส์) ประจ ากองการศึกษา 

๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านซันสปอร์ต ๘,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๓๗๕๘๘๑ 

๙๘. จ้างท าปูายไวนิล จ านวน ๒ รายการ  ตามโครงการกีฬาสี
สัมพันธ์ (จูเนียเกมส์) ประจ ากองการศึกษา 

๑,๔๐๐.- ๑,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นติง้
แอนด์ดีไซน ์

๑,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๓๗๖๘๒๙ 

๙๙. จัดซื้อเสื้อกีฬาเด็กแขนสั้น จ านวน ๘๕ ตัว ตามโครงการ
กีฬาสีสัมพนัธ์ (จูเนยีเกมส์) ประจ ากองการศึกษา 

๘,๕๐๐.- ๘,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านซันสปอร์ต ๘,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๓๙๑๖๑๙ 

๑๐๐. จ้างท าปาูยไวนิลประชาสัมพนัธ ์จ านวน ๕ รายการ ตาม
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ (จูเนียเกมส์) ประจ ากอง
การศึกษา 

๔,๔๐๐.- ๔,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นติง้
แอนด์ดีไซน ์

๔,๔๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๓๙๒๖๑๐ 

๑๐๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ จ านวน ๙ รายการ 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ (จูเนียเกมส์) ประจ ากอง
การศึกษา 

๒,๘๓๒.- ๒,๘๓๒.- เฉพาะเจาะจง รานดินสอ ๒,๘๓๒.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๓๙๐๕๒๖ 

๑๐๒. จ้างเหมารถบัสปรบัอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง จ านวน ๑ 
คัน ระหว่างวนัที่ ๒๙ก.พ-๖ มี.ค ๖๓ ตามโครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ประจ าปี๒๕๖๓ 

๑๐๕,๐๐๐.- ๑๐๕,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทรีสสวัสดิ์
แทรเวล 

๑๐๕,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๑๖๐๗๑๘ 

         
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๐๓. จ้างท าปาูยไวนิลประชาสัมพนัธก์ารช าระภาษีที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้างและภาษีปาูย ประจ าปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒ รายการ ประจ ากองคลัง 

๖,๙๓๐.- ๖,๙๓๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นติง้
แอนด์ดีไซน ์

๖,๙๓๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๔๘๘๒๒๐ 

๑๐๔. จ้างท าปาูยไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน ๒ 
รายการ ประจ าส านักปลัด 

๑,๒๗๐.- ๑,๒๗๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นติง้
แอนด์ดีไซน ์

๑,๒๗๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๒๘๒๒๘๕ 

๑๐๕. จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ประจ าห้อง
ประชุมอาคารอเนกประสงค์ จ านวน ๓ เครื่อง 

๓,๓๕๐.- ๓,๓๕๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านทีพีแอร ์ ๓,๓๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๔๘๘๔๘๒ 

๑๐๖. จัดซื้อผ้าเยซี่ จ านวน ๒๓๑ หลา ประจ าส านักปลัด ๔,๑๕๘.- ๔,๑๕๘.- เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัย ๔,๑๕๘.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๒๗๒๘๒๕๔๒ 

๑๐๗. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา) 
จ านวน ๑๐๐ เล่ม ประจ ากองคลัง 

๔,๕๙๕.๙๐ ๔,๕๙๕.๙๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสา
รักษาดแนแดน 

๔,๕๙๕.๙๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๓๗๓๖๓๑๖๖ 

๑๐๘. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน กข-๓๖๖๘ นธ 
พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จ านวน ๖ รายการ ประจ า
ส านักปลัด 

๓,๐๑๐.- ๓,๐๑๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี คาร์
เซอร์วิส 

๓,๐๑๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๓๗๓๗๔๕๔๒ 

๑๐๙. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท าหนา้กากอนามัย จ านวน ๖ 
รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันไวรัส
โคโรนา Covid-19 

๑๖,๖๐๕.- ๑๖,๖๐๕.- เฉพาะเจาะจง ห้างผ้านูดา ๑๖,๖๐๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๓๗๕๐๐๒๖๗ 

         



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๑๐. จ้างท าปาูยไวนิลประชาสัมพนัธ ์จ านวน ๓ รายการ 
ประจ ากองสาธารณสุข 

๕,๘๗๕.- ๕,๘๗๕.- เฉพาะเจาะจง ร้านบาเจาะการ
พิมพ์ 

๕,๘๗๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๓๗๖๐๒๙๙๖ 

๑๑๑. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๑๓ รายการ 
ประจ ากองชา่ง 

๖,๒๘๕.- ๖,๒๘๕.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลา ฟชิชิง่ 
ช๊อปต้นไทร 

๖,๒๘๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงือนไข 

๖๓๐๓๗๖๑๑๗๗๑ 

๑๑๒. จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จ านวน 
๑ เครื่อง ประจ ากองคลัง 

๘๙๐.- ๘๙๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๘๙๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงือนไข 

๖๓๐๔๗๐๕๓๑๓๗ 

๑๑๓. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จ านวน ๓ รายการ 
ประจ ากองคลัง 

๑๒,๕๔๐.- ๑๒,๕๔๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๑๒,๕๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงือนไข 

๖๓๐๔๗๐๕๑๗๖๕ 

๑๑๔. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๐,๗๐๐.- ๓๐,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๓๐,๗๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงือนไข 

๖๓๐๒๗๔๙๖๔๙๙ 

๑๑๕. จ้างท าปาูยไวนิลปิดประกาศปิดตลาดนัดชั่วคราว จ านวน 
๒ ผืน  

๒,๒๕๐.- ๒,๒๕๐.- เฉพาเจาะจง ร้านบาเจาะการ
พิมพ์ 

๒,๒๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงือน 

๖๓๐๔๗๑๖๓๐๒๐ 

๑๑๖. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน กง๔๓๔๔ นธ พร้อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ ๒๐ รายการ ประจ าส านักปลัด 

๑๒,๐๕๒.๔๘ ๑๒,๐๕๒.๔๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ.เอส 
มอเตอร์ จ ากัด 

๑๒,๐๕๒.๔๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงือน 

๖๓๐๔๗๒๑๐๖๑๗ 

๑๑๗ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบยีน ๘๐-๓๙๔๑ นธ พร้อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ ๘ รายการ ประจ ากองสาธารณสุข 

๙,๔๘๐.- ๙,๔๘๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๙,๔๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงือน 

๖๓๐๔๗๒๐๙๐๙๓ 

๑๑๘. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ 
ประจ ากองชา่ง 

๗๕,๗๐๐.- ๗๕,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดีทริท ๗๕,๗๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงือน 

๖๓๐๔๗๓๖๔๖๑๑ 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๑๙. จ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ ทะเบียน ๘๐-๔๓๗๕ นธ 
พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 

๑๔,๗๐๐.- ๑๔,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๑๔,๗๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๔๗๓๖๓๘๖๙ 

๑๒๐. จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประจ ากองสวัสดิการสังคม 
พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 

๘๗๐.- ๘๗๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณ อินโฟ
เทค นราธิวาส 

๘๗๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงือนไข 

๖๓๐๔๗๓๖๒๔๕๙ 

๑๒๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 
ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน ๒ เครื่อง 
ประจ ากองสวสัดิการสังคม 

๖๔,๘๐๐.- ๖๔,๘๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านที.พี แอร ์ ๖๔,๘๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๐๓๕๙๓๙ 

๑๒๒. จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปดิ CCTV และอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง จ านวน ๕ ตัว ประจ ากองช่าง 

๙๙,๐๐๐.- ๙๙,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านเอ พี ซัพพลาย ๙๙,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๐๔๘๘๐๙ 

๑๒๓. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ประจ ากอง
การศึกษา 

๑๓,๙๔๐.- ๑๓,๙๔๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๑๓,๙๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๑๓๓๓๐๔ 

๑๒๔. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ (แบตเตอรี่) จ านวน ๒ 
ลูก ติดรถยนต์บรรทุกน้ า ประจ าส านักปลดั 

๙,๙๐๐.- ๙,๙๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี คาร์
เซอร์วิส 

๙,๙๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๑๒๙๕๔๐ 

๑๒๕. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๕ รายการ ประจ า
กองการศึกษา 

๔,๘๘๕.- ๔,๘๘๕.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๔,๘๘๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๑๓๒๖๗๐ 

๑๒๖. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๖ รายการ ประจ ากอง
การศึกษา 

๕,๕๘๖.- ๕,๕๘๖.- เฉพาะเจาะจง บริษัท.ปีนงัเทรด
ดิ้ง จ ากัด 

๕,๕๘๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๑๓๒๑๔๕ 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๒๗. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๖ รายการ ประจ ากอง
การศึกษา 

๕,๕๘๖.- ๕,๕๘๖.- เฉพาะเจาะจง บริษัท.ปีนงัเทรด
ดิ้ง จ ากัด 

๕,๕๘๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๑๓๒๑๔๕ 

๑๒๘. จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข ๗๐๓๓ นธ 
โดยตั้งศูนยล์้อ จ านวน ๑ คัน ประจ าส านักปลัด 

๓๕๐.- ๓๕๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์
เซอร์วิส 

๓๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๑๗๗ค๗๔ 

๑๒๙. ซ๋อมรถยนต์บรรทุกน้ า ทะเบียน บง๙๔๑ นธ พร้อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ ๙ รายการ ประจ าส านักปลัด 

๑๒,๖๐๐.- ๑๒,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๑๒,๖๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๑๗๗๑๗๐ 

๑๓๐. จ้างซ่อมระบบตู้คอนโทรลพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
(ระบบประปา) จ านวน ๓ รายการ ประจ ากองช่าง  

๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์ พรม
ตาด 

๒,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๒๔๐๓๑๕ 

๑๓๑. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง ประจ าส านักปลัด 

๒๒,๐๐๐.- ๒๒,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๒๒,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๑๕๒๐๑๗ 

๑๓๒. จ้างเข้าเล่มหนังสือเคลือบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ จ านวน ๘ เล่ม 

๖๔๐.- ๖๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค. ก๊อปปี้
แอนด์ เซอรว์ิส 

๖๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๔๐๕๔๔๗ 

๑๓๓. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน ๑๐ รายการ ประจ ากองช่าง ๘,๘๔๔.- ๘,๘๔๔.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๘,๘๔๔.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๔๕๐๓๙๘ 

๑๓๔. จ้างซ่อมบ ารุงรถตดัหน้าขุดหลัง พร้อมเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่องและอุปกรณ์ จ านวน ๕ รายการ ประจ ากองช่าง 

๙,๐๕๐.- ๙,๐๕๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านวสนัต์ยานยนต ์ ๙,๐๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๔๕๓๔๑๘ 

         
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๓๕. จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจ าเดือน 
พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ นม UHT ชนิดกล่อง ๒๐๐ 
มิลลิลิตร จ านวน  ๒๖,๖๙๑ กล่อง 

๒๐๘,๗๒๓.๖๒.- ๒๐๘,๗๒๓.๖๒.- เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมแห่ง
ประเทศไทย 

๒๐๘,๗๒๓.๖๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๒๕๙๗๗๒ 

๑๓๖. จ้างซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๓๙๔๑ 
นราธิวาส พร้อมเปลี่ยนอปุกรณ์ ๙ รายการ 

๖,๔๕๖.- ๖,๔๕๖.- เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยไ์ดมาโม ๖,๔๕๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๕๗๔๕๙๘๖๙ 

๑๓๗. จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องตัดหญ้า (หัวเกียร์ Makita) 
จ านวน ๑ รายการ 

๑,๕๖๐.- ๑,๕๖๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลาฟชิชิง่ 
ช๊อปต้นไทร 

๑,๕๖๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๐๖๙๒๑๐ 

๑๓๘. จ้างซ่อมระบบไดนาโมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-
๓๙๔๑ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ๕ รายการ  

๒,๐๙๐.- ๒,๐๙๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยไ์ดนาโม ๒,๐๙๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๔๐๖๔๖๐ 

๑๓๙. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
ความเร็วถ่ายเอกสาร ๓๒ แผ่นต่อนาที  จ านวน ๑ เครื่อง 

๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส 

๑๒๐,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๓๐๗๕๑๓ 

๑๔๐. จ้างซ่อมระบบไดนาโมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน ๘๐-
๓๙๔๑ นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ๕ รายการ 

๒,๐๙๐.- ๒,๐๙๐.- เฉพาะเจาะจง รานนิตไดนาโม ๒,๐๙๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๔๐๖๔๖๐ 

๑๔๑. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๗ รายการ ประจ ากอง
สาธารณสุข 

๗,๘๐๔.- ๗,๘๐๔.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๗,๘๐๔.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๔๔๘๕๕๖ 

๑๔๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ 
เครื่อง ประจ ากองการศึกษา 

๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส 

๑๒๐,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๓๐๗๕๑๓ 

         



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๔๓. จ้างซ่อมระบบไดนาโมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน ๘๐-
๓๙๔๑ นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ๕ รายการ 

๒,๐๙๐.- ๒,๐๙๐.- เฉพาะเจาะจง รานนิตไดนาโม ๒,๐๙๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๔๐๖๔๖๐ 

๑๔๔. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๗ รายการ ประจ ากอง
สาธารณสุข 

๗,๘๐๔.- ๗,๘๐๔.- เฉพาะเจาะจง บริษัทปนีังเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

๗,๘๐๔.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๔๔๘๕๕๖ 

๑๔๕. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ 
เครื่อง ประจ ากองการศึกษา 

๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส 

๑๒๐,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๓๐๗๕๑๓ 

๑๔๖. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑๔ รายการ ประจ ากองช่าง ๑๖,๔๑๕.- ๑๖,๔๑๕.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุสลนัวัสดุ
ก่อสร้าง 

๑๖,๔๑๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๕๐๖๒๒๐ 

๑๔๗. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๘ รายการ ประจ ากอง
สาธารณสุข 

๗,๕๖๐.- ๗,๕๖๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๗,๕๖๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๖๗๔๕๑๔๑๘ 

๑๔๘. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นส
รางปัญญาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตน้ไทร 

๑๗๐,๐๐๐.- ๑๗๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.อิราฟัต 
ก่อสร้าง 

๑๗๐,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๔๗๑๗๒๔๓๕ 

๑๔๙. 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 

๑๕๐. จ้างซ่อมระบบตู้คอนโทรลและอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๙ รายการ ประจ ากองช่าง 

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

๒๓,๗๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๗๗๔๔๒๗๙๗ 

         
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

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

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

๖๓๐๗๗๔๖๓๒๒๓ 

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

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

๖๓๐๗๗๔๓๖๑๑๖ 

๑๕๓. 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 

๑๕๔. 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 

๑๕๕. 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 

๑๕๖. 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 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

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

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

๒๒,๔๓๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๖๔๓๘๘ 

๑๕๘. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ประจ าส านัก
ปลัด 

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

๓,๔๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๙๕๕๙๔ 

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

๖๓๐๘๗๐๙๔๗๖๘ 

๑๖๐. 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 

๑๖๑. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๙ รายการ ประจ า
ส านักปลัด 

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

๑,๔๕๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๙๕๐๙๑ 

๑๖๒. จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ PC จ านวน 
๑ เครื่อง ประจ าส านักปลัด 

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

๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๐๙๗๗๔๒ 

๑๖๓. จัดซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จ านวน ๕ รายการ ประจ ากอง
ช่าง 

๓๒,๔๒๐.- ๓๒,๔๒๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดีทริท จ ากัด ๓๒,๔๒๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๒๙๒๓๙๖ 

๑๖๔. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ 
ประจ ากองชา่ง 

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

๖๓๐๘๗๓๓๓๘๑๔ 

๑๖๕. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๒ รายการ ประจ าส านัก
ปลัด 

๓,๐๔๐.- ๓,๐๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุงทรัพย์เป
เปอร์ 

๓,๐๔๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๓๓๒๑๖๙ 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๖๖. จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยลงโปรแกรมหใ จ านวน ๑ 
เครื่อง ประจ าส านักปลัด 

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

๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๓๒๗๘๒๐ 

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

๖๓๐๘๗๒๙๒๑๓๓ 

๑๖๘. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน ๕ รายการ 
ประจ ากองชา่ง 

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

๓๘,๗๒๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๒๙๑๖๐๕ 

๑๖๙. จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๓ 
รายการ  ประจ ากองสาธารณสขุ 

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

๖๓๐๘๗๓๖๖๘๓๔ 

๑๗๐. 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 

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

๘๖๙.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๓๔๘๑๕๗ 

๑๗๒. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ ประจ ากอง
คลัง 

๑๒,๖๘๐.- ๑๒,๖๘๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๑๒,๖๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๕๐๙๓๙ 

๑๗๓. จัดซื้อวัสดุไฟฟาูและวทิยุ จ านวน ๗ รายการ ประจ ากองช่าง ๖๕,๒๓๕.- ๖๕,๒๓๕.- เฉพาะเจาะจง หจก.กิติสินการ
ไฟฟูา 

๖๕,๒๓๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๕๕๐๘๙๙ 

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

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

๕,๖๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๕๕๔๔๑๕ 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๗๕. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเคอร์ ตลับหมึก OKI จ านวน ๒ ตลับ 
ประจ ากองชา่ง 

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

๕,๓๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๘๗๕๕๓๒๖๕ 

๑๗๖. จ้างซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๐-๓๙๔๑ นธ 
พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ๕ รายการ ประจ ากองสาธารณสุข 

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

๖๓๐๘๗๖๒๙๙๒๔ 

๑๗๗. 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 

๑๗๘. จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบยีน บจ๔๓๑๒ พร้อมเปลี่ยน
อุปกรณ์ ๑๐ รายการ ประจ ากองช่าง 

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

๖๓๐๘๗๖๒๘๔๖๐ 

๑๗๙. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ รายการ ประจ ากอง
คลัง 

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

๑๔,๗๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๕๗๑๓๕ 

๑๘๐. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จ านวน ๕ รายการ 
ประจ ากองการศึกษา 

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

๖๓๐๙๗๐๒๔๗๙๓ 

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

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

๔,๓๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๔๗๘๗๕ 

๑๘๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองตัดสติกเกอร์) จ านวน ๑ 
เครื่อง ประจ ากองช่าง 

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

๑๕,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๔๒๓๒๘ 

๑๘๓. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๑๒ รายการ ประจ า
กองช่าง 

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

๖๓๐๙๗๐๓๗๖๒๗ 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

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

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

๖๓๐๙๗๐๓๙๗๘๕ 

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

๖๓๐๙๗๐๕๐๓๐๒ 

๑๘๖. จัดซื้อวัสดุ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า จ านวน ๒๔ ใบ ประจ า
กองสาธารณสุข 

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

๖,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๐๕๓๕๕๘ 

๑๘๗. จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๓๙๔๑ 
นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ๓ รายการ ประจ ากอง
สาธารณสุข 

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

๖๓๐๙๗๐๕๖๐๑๔ 

๑๘๘. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๒ 
เครื่อง ประจ ากองช่าง 

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

๖๓๐๙๗๑๔๑๗๕๐ 

๑๘๙. จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จ านวน ๓ รายการ 
ประจ ากองสาธารณสุข 

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

๖๓๐๙๗๑๔๒๑๕๘ 

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

๒,๑๖๐.- ๒,๑๖๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลาฟชิชิง่ 
ช๊อปต้นไทร 

๒,๑๖๐.-- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๔๒๕๘๗ 

๑๙๑. จัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ๒ รายการ ประจ ากองชา่ง ๓,๖๐๐.- ๓,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลาฟชิชิง่ 
ช๊อปต้นไทร 

๓,๖๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๔๒๘๗๖ 

         



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑๙๒. จัดซื้อวัสดุเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ประจ า
กองการศึกษา 

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

๑๗,๔๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๑๕๒๘ 

๑๙๓ จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ประจ ากอง
การศึกษา 

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

๗,๘๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๑๔๒๐ 

๑๙๔. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๒ รายการ ประจ า
กองการศึกษา 

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

๑,๒๕๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๒๓๕๒ 

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

๑,๔๙๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๒๕๐๔ 

๑๙๖. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๖ รายการ ประจ า
กองช่าง 

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

๑๕,๓๘๖.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๑๘๖๗ 

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

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

๔,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๑๖๔๑ 

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

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

๖๓๐๙๗๑๘๒๖๐๙ 

๙๙๙. จ้างท าปาูยไวนิลชีวิตวิธีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 
จ านวน ๒ ผืน ประจ าส านักปลดั 

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

๑,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๑๘๑๓๐๘ 

๑,๐๐๐
. 

จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบยีน กษพ๙๐๕ นธ พร้อม
เปลี่ยนอะไหล่จ านวน ๔ รายการ 

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

๖๓๐๙๗๓๒๖๐๘๘ 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลต้นไทร   อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล า
ดับ

 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่โครงการ 

๑,๐๐๑ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ประจ ากอง
สวัสดิการสงัคม 

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

๘,๕๘๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๔๑๙๗ 

๑,๐๐๒ จ้างท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ประจ ากองสวัสดิการ
สังคม 

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

๑,๓๒๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๓๘๔๕ 

๑,๐๐๓ จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ประจ ากอง
สวัสดิการสงัคม 

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

๑๒,๐๓๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๓๕๗๖ 

๑,๐๐๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ประจ ากอง
ช่าง 

๕๒๙.- ๕๒๙.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟ
เทค นราธิวาส 

๕๒๙.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๑๔๔๔ 

๑,๐๐๕ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ประจ ากอง
ช่าง 

๕๙๐.- ๕๙๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส 

๕๙๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๑๙๐๐๐ 

๑,๐๐๖ จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๙ รายการ ประจ า
กองสวัสดิการสังคม 

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

๑,๒๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๒๒๘๔๓ 

๑,๐๐๗ จัดซื้อวัสดุเกษตร จ านวน ๘ รายการ ประจ ากองชา่ง ๔,๑๗๐.- ๔,๑๗๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านบนิหลาพชิชงิช๊
อปต้นไทร 

๔,๑๗๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ถูต้องตามเงื่อนไข 

๖๓๐๙๗๓๑๗๘๙๗ 
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