
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชงิคีรี อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก  
โดยสังเขป 

1. เงินรับฝากอ่ืน ๆ (โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ี
และที่อยู่อาศัยของคนพิการ) 

20,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านนิมะ  พาณิชย ์
20,000.- 

ร้านนิมะ  พาณิชย ์
20,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการโทรศพัท์)  ก.ค. 853.86.- เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการลูกค้าสาขารือเสาะ บรษิัท             
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

853.86.- 

ศูนย์บริการลูกค้าสาขารือเสาะ บรษิัท             
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

853.86.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม)  

6,420.- 
 

เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการลูกค้าสาขารือเสาะ บรษิัท             
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

6,420.- 

ศูนย์บริการลูกค้าสาขารือเสาะ บรษิัท             
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

6,420.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

4. ค่าใช้สอย (ค่าเช่ารถยนตเ์ก็บขยะ) 15,000.- เฉพาะเจาะจง นายอัรมิง  เจ๊ะนะ 
15,000.- 

นายอัรมิง  เจ๊ะนะ 
15,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

5. ค่าใช้สอย (ค่าเช่าบ้าน) ท่ีเก็บพัสด ุฯ (ส.ค.) 
 

1,600.- เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม  หะมะ 
1,600.- 

นายอับดุลรอแม  หะมะ 
1,600.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

6. ค่าใช้สอย (ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม)   16,400.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน อิราฟัต ก่อสร้าง 
16,400.- 

ห้างหุ้นส่วน อิราฟัต ก่อสร้าง 
16,400.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

7. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงาน)  กองการศึกษา ฯ 8,963.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ผสมพร จ ากัด 
8,963.- 

บริษัท ผสมพร จ ากัด 
8,963.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

8. ค่าใช้สอย (โครงการมฮุัรรอม อาซรูอสัมพันธ์) 
ค่าป้าย 

1,800.- เฉพาะเจาะจง ร้าน B.M รือเสาะบิสนสิ 
1,800.- 

ร้าน B.M รือเสาะบิสนสิ 
1,800.- 

 
 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 



แบบ สขร.1 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก  
โดยสังเขป 

9. ค่าใช้สอย (โครงการมฮุัรรอม อาซรูอสัมพันธ์) 
ค่าวัตถุดิบ 

31,650.- เฉพาะเจาะจง ร้านณาเดีย การค้า 
31,650.- 

ร้านณาเดีย การค้า 
31,650.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

10. ค่าใช้สอย (โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน) ค่าวัตถุดิบ 

6,500.- เฉพาะเจาะจง วาลีฟ เทรดดิ้ง 
6,500.- 

วาลีฟ เทรดดิ้ง 
6,500.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

11. ค่าใช้สอย (โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน) ค่าป้าย 

900.- 
 

เฉพาะเจาะจง FFIT รือเสาะการพิมพ ์
900.- 

FFIT รือเสาะการพิมพ ์
900.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

12. ค่าวัสดุ (วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น)  ส.ค. 16,384.90.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮัสซัน บริการ 
16,384.90.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮัสซัน บริการ 
16,384.90.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

13. ค่าใช้สอย (โครงการปลอดภยัโรคพิษสุนัขบ้า) 
ค่าป้าย 

900.- 
 

เฉพาะเจาะจง FFIT รือเสาะการพิมพ ์
900.- 

FFIT รือเสาะการพิมพ ์
900.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

14. ค่าใช้สอย (โครงการปลอดภยัโรคพิษสุนัขบ้า)  23,760.- 
 

เฉพาะเจาะจง FFIT รือเสาะการพิมพ ์
23,760.- 

FFIT รือเสาะการพิมพ ์
23,760.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

15 ค่าครุภณัฑ์ (ครภุัณฑ์ส านักงาน)  ส านักงานปลัด 3,500.- เฉพาะเจาะจง รือเสาะเฟอร์นิเจอร ์
3,500.- 

รือเสาะเฟอร์นิเจอร ์
3,500.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

16. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงาน) ส านักงานปลัด 10,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร ์
10,000.- 

ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร ์
10,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

17. ค่าใช้สอย (โครงการปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า) 
ค่าวัสด ุ

7,658.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพื่อนสตัว์นราธิวาส 
7,658.- 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพื่อนสตัว์นราธิวาส 
7,658.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 



แบบ สขร.1 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก  
โดยสังเขป 

18. ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) ส านักงานปลัด 20,120.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 
20,120.- 

ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 
20,120.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

19. 
 

ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) กองคลัง 8,900.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 
8,900.- 

ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 
8,900.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

20. ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ส านักงาน) กองช่าง 22,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 
22,000.- 

 

ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 
22,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

21. ค่าใช้สอย (โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันต
สุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) คา่ป้าย 

900.- เฉพาะเจาะจง ร้าน B.M รือเสาะบิสนสิ 
900.- 

ร้าน B.M รือเสาะบิสนสิ 
900.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

22. ค่าใช้สอย (โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันต
สุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) คา่วัสด ุ

2,385.- 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านณาเดียการค้า 
2,385.- 

ร้านณาเดียการค้า 
2,385.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

23. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการโทรศพัท์)   1,993.41.- เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการลูกค้าสาขารือเสาะ บรษิัท             
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

1,993.41.- 

ศูนย์บริการลูกค้าสาขารือเสาะ บรษิัท             
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

1,993.41.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

24. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม)  

6,420.- 
 

เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการลูกค้าสาขารือเสาะ บรษิัท             
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

6,420.- 

ศูนย์บริการลูกค้าสาขารือเสาะ บรษิัท             
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

6,420.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

25. ค่ าที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อส ร้ า ง  (ค่ าก่ อส ร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค) 

34,700.- เฉพาะเจาะจง นายรุสมาน  สาร ี
34,700.- 

นายรุสมาน  สาร ี
34,700.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

26. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

6,000.- เฉพาะเจาะจง นายมูหาหมัดคอลี  อาแซ 
6,000.- 

นายมูหาหมัดคอลี  อาแซ 
6,000.- 

 
 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 



แบบ สขร.1 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก  
โดยสังเขป 

27. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

6,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวต่วนยีเย๊าะ  ต่วนแบแม 
6,000.- 

นางสาวต่วนยีเย๊าะ  ต่วนแบแม 
6,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

28. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

6,000.- เฉพาะเจาะจง นายยูโซะ  วาเงาะ 
6,000.- 

นายยูโซะ  วาเงาะ 
6,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

29. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

6,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวฟารีละห์  ยูโซะ 
6,000.- 

นางสาวฟารีละห์  ยูโซะ 
6,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

30. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

6,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสาลือมา  ยา 
6,000.- 

นางสาวสาลือมา  ยา 
6,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

31 ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

6,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสาลือมอ  เจ๊ะอุเซ็ง 
6,000.- 

นางสาวสาลือมอ  เจ๊ะอุเซ็ง 
6,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

32. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

6,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอามีเน๊าะ  มะกิเยาะ 
6,000.- 

นางสาวอามีเน๊าะ  มะกิเยาะ 
6,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

33. ค่าใช้สอย (ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 21,009.45.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) 
21,009.45.- 

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) 
21,009.45.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

34. ค่าใช้สอย (โครงการจดัซื้อถังขยะ) 222,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านฟองดูพาณิชย ์
21,009.45.- 

ร้านฟองดูพาณิชย ์
21,009.45.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

35. ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ)  20,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
20,000.- 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
20,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

36. ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ส านักงาน) 15,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เวอร์วสิ 
15,000.- 

ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เวอร์วสิ 
15,000.- 

 
 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 



แบบ สขร.1 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก  
โดยสังเขป 

37. ค่าใช้สอย (โครงการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน) ค่า
ป้าย 

900.- เฉพาะเจาะจง ร้าน B.M รือเสาะบิสนสิ 
900.- 

ร้าน B.M รือเสาะบิสนสิ 
14,500.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

38. ค่าใช้สอย (โครงการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน) ค่า
วัสดุอุปกรณ ์

1,580.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ผสมพร จ ากัด 
1,580.- 

บริษัท ผสมพร จ ากัด 
1,580.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

39. ค่าใช้สอย (โครงการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน) ค่า
วัสดุอุปกรณ ์

1669.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร ์
1669.- 

ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร ์
1669.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

40. ค่าใช้สอย (ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) ซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

299,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิราฟตั ก่อสร้าง 
1,580.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิราฟัต ก่อสร้าง 
1,580.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

41. ค่าใช้สอย (ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 61,400.- เฉพาะเจาะจง ร้านซูเฟียนการยาง 
61,400.- 

ร้านซูเฟียนการยาง 
61,400.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

42. ค่าใช้สอย (ค่าเช่าบ้าน) ท่ีเก็บพัสด ุฯ (ก.ย.) 
 

1,600.- เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม  หะมะ 
1,600.- 

นายอับดุลรอแม  หะมะ 
1,600.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

43. ค่าวัสดุ (วัสดุงานบ้านงานครัว) ส านักงานปลัด 110,000.- เฉพาะเจาะจง เอ็มค้าส่งและปลีก 
110,000.- 

เอ็มค้าส่งและปลีก 
110,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

44. 
 

ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

3,000.- เฉพาะเจาะจง นายมูหาหมัดคอลี  อาแซ 
3,000.- 

นายมูหาหมัดคอลี  อาแซ 
3,000.- 

 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

45. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

3,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวต่วนยีเย๊าะ  ต่วนแบแม 
3,000.- 

นางสาวต่วนยีเย๊าะ  ต่วนแบแม 
3,000.- 

 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 



แบบ สขร.1 

 
 
 

     
ลงช่ือ................................................. 

(นางณัศรีนย์    ราพ)ู 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบตัิงาน 

 
ลงช่ือ................................... หน.เจ้าหน้าที่พัสด ุ

(นายอามาน  ดอเล๊าะ) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
ลงช่ือ........................................... ผอ.กองคลัง 

(นางฟารีด๊ะ มะรอนิง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
ลงช่ือ..............................................ปลัด อบต. 

(นางฟารีด๊ะ  มะรอนิง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชกาแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

 
 

ลงช่ือ…………………………………………………..นายก อบต. 
(นายอับดุลหะแว  เระ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงคีรี 
 
 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก  
โดยสังเขป 

46. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

3,000.- เฉพาะเจาะจง นายยูโซะ  วาเงาะ 
3,000.- 

นายยูโซะ  วาเงาะ 
3,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

47. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

3,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวฟารีละห์  ยูโซะ 
3,000.- 

นางสาวฟารีละห์  ยูโซะ 
3,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

48. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

3,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสาลือมา  ยา 
3,000.- 

นางสาวสาลือมา  ยา 
3,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

49. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

3,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสาลือมอ  เจ๊ะอุเซ็ง 
3,000.- 

นางสาวสาลือมอ  เจ๊ะอุเซ็ง 
3,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 

50. ค่าใช้สอย (โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน   
กีรออาตี) 

3,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอามีเน๊าะ  มะกิเยาะ 
3,000.- 

นางสาวอามีเน๊าะ  มะกิเยาะ 
3,000.- 

เป็นบุคคลผู้มีอาชีพน้ี 


