
เร่ือง ประซาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผ ุด ได ้ดำเน ินการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างประจำเด ือน มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้จัด ทำรายงานสรุปผลการดำเน ินการจัดซ ื้อจ ัดจ้างใน 
รอบเดือน (แบบ สฃร.๑) เพื่อจะให้ประซาซนได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน น้ัน

เพ ื่อ เป ็นการเป ิดข ้อมลข ่าวสารทางราซการ ในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างขององค ์การบร ิหาร



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมีอง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป
1 โครงการปรับปรุงถนนสายนาพรุใน-สามแยก 470 ,000 .00 เฉพาะเจาะจง นายประวิง วงศ์เจริญ นายประวิง วงศ์เจริญ เนินผู้มีอาชีพ

ป่าปาล์ม หมู่ท่ี 2 ต.น้ําผุด เสนอราคา 470 ,000 .00  บาท ราคา 470 ,000 .00  บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0118//62 )

2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 52 ,050 .00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต๊อกเตอร์พีซี 2004 จำกัด บริษัท ต๊อกเตอร์พี'ซี 2004 จำกัด เนินผู้มีอาชีพ
- คอมพิวเตอร์สำนักงานชนิดต้ังโต๊ะ จำนวน 2 ชุด เสนอราคา 52 ,050.00 บาท ราคา 52 ,050.00 บาท ขายโดยตรง
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดำ จำนวน 2 เคร่ือง
- เคร่ืองพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เคร่ือง

( CNTR-0129/62 )

3 จัดซ้ือถุงดำ ขนาด 24x28 น้ิว จำนวน 2 แพ็ค 96.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ ู้พาณ ิชย ์ ร้าน จ ู้พาณ ิชย ์ เนินผู้มีอาชีพ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนํ้าผุด เสนอราคา 96 .00 บาท ราคา 96.00 บาท ขายโดยตรง
( CNTR-0135/62 )

4 จัดซื้อพิวเจอร์บอร์ด ขนาด 25x120 เมตร 135.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เนินผู้มีอาชีพ
จำนวน 3 แผ่น เสนอราคา 135.00 บาท ราคา 135.00 บาท ชายโดยตรง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนํ้าผุด
( CNTR-0136/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสังเขป
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 18,947.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซ ี.ด ี.เร ้าส ์ คอมพิวเตอร์ ร้าน ซี.ด ี.เร้าส์ คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพ

- หมึก Epson LQ-2090 จำนวน 6 ตลับ เสนอราคา 18,947.00 บาท ราคา 18,947.00 บาท ชายโดยตรง
- หมึก Oki B412 จำนวน 2 ตลับ
- หมึก Fuji Xerox Black จำนวน 2 ตลับ
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 32 GB จำนวน 3 อัน
- แผ่น CD-R จำนวน 1 กล่อง

(กองคลัง) ( CNTR-0137/62 )

6 จัดซื้อรองเท้าบูท จำนวน 11 คู่ 2 ,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ ู้พาณ ิชย ์ ร้าน จ ู้พาณ ิชย์ เป็นผู้มีอาชีพ
( CNTR-0138/62 ) เสนอราคา 2 ,090.00 บาท ราคา 2 ,090 .00  บาท ชายโดยตรง

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 9,531.40 เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เป็นผู้มีอาชีพ
( CNTR-0139/62 ) เสนอราคา 9,531.40 บาท ราคา 9 ,531 .40 บาท ขายโดยตรง

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ 20 ,110 .00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วรรธนะการไฟฟ้า ร้าน วรรธนะการไฟฟ้า เป็นผู้มีอาชีพ
( CNTR-0140/62 ) เสนอราคา 20,110.00 บาท ราคา 20 ,110 .00  บาท ขายโดยตรง



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลใ!าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสังเขป
9 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 3,096.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ ู้พาณ ิชย ์ ร้าน จู้พาณ ิชย์ เป็นผู้มีอาชีพ

- ลุงดำ ขนาด 24x28 น้ิว จำนวน 22 แพ็ค เสนอราคา 3,096.00 บาท ราคา 3 ,096 .00  บาท ขายโดยตรง
- พรมเข็ดเท้าแบบผ้าซับนํ้า จำนวน 6 ผืน
- พรมเข็ดเท้าดักฝ่น จำนวน 6 ผืน

( CNTR-0141/62 )

10 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 374.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลบเโฆษณา ร้าน ซูศิลบ้โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (เซิงรุก) เสนอราคา 374.00 ราคา 374.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0142/62 )

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซ ี.ด ี.เร ้าส ์ คอมพิวเตอร์ ร้าน วรรธนะการไฟฟ้า เป็นผู้มึอาชีพ
- หมึก Fuji Xerox F265dw จำนวน 2 ตลับ เสนอราคา 5,000.00 บาท ราคา 5 ,000 .00  บาท ขายโดยตรง

( CNTR-0147/62 )

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 8,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซ ี.ด ี.เร ้าส ์ คอมพิวเตอร์ ร้าน ซี.ด ี.เร้าส ์ คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพ
- หมึก C anon 750 PCBK จำนวน 1 ตลับ เสนอราคา 8,920.00 บาท ราคา 8 ,920 .00  บาท ขายโดยตรง
- หมึก Canon 751 Balck /  Cyan /  Magenta /  Yellow
- หมึก Hp Laserjet 30A จำนวน 1 ตลับ



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธี1ซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสังเขป
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 128 GB จำนวน 3 อัน
- เม้าส์ จำนวน 1 อัน
- แผ่น CD-R จำนวน 1 กล่อง

(กองซ่าง) ( CNTR-0148/62 )

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนน 2 รายการ 9,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.ด ี.เอ้าส์ คอมพิวเตอร์ ร้าน ซ ี.ด ี.เอ ้าล์ คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มือาชีพ
- หมึก Hp LaserJet 12A จำนวน 3 ตลับ เสนอราคา 9,930.00 บาท ราคา 9 ,930 .00 บาท ขายโดยตรง
- ตัวรับสัญญาณไร้สาย จำนวน 2 อัน

(สำนักงานปลัดฯ) ( CNTR-0149/62 )

14 จ้างตรวจเช็คตามระยะ 10,000 กม.รถยนต์ 2,832.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัด บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัด เป็นผู้มือาชีพ
ส่วนกลาง รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอราคา 2,832.83 ราคา 2 ,832 .83 บาท รับจ้างโดยตรง
หมายเลขทะเบียน กท 9043 ตรัง
( CNTR-0150/62 )

15 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ตามโครงการ 7,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ ูนย์ยาและเครื่องม ือแพทย์ ร้าน ศ ูนย์ยาและเครื่องม ือแพทย์ เป็นผู้มีอาชีพ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอราคา 7,860.00 บาท ราคา 7 ,860 .00 บาท ขายโดยตรง
( CNTR-0151/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมีอง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

16 โครงการซ่อมแซมถนนสายนบออก-หนองห้าง 114,276.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิง วงศ์เจริญ นายประวิง วงศ์เจริญ เป็นผู้มีอาชีพ

หมู่ท่ี 3 ตำบลนํ้าผุด เสนอราคา 114,276.00 ราคา 114,276.00 บาท รับจ้างโดยตรง
โครงการซ่อมแซมถนนสายลำสอ-ลานกระทิง
หมู่ท่ี 10 ตำบลน้ําผุด
( CNTR-0156/62 )

17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของที่ระลึก 7,426.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จู้พาณ ิชย์ ร้าน จ ู้พาณ ิชย ์ เป็นผู้มีอาชีพ

- เต็นท์ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 หลัง เสนอราคา 7,426.00 บาท ราคา 7,426.00 บาท ขายโดยตรง
- ถุงดำ ขนาด 36x45 น้ิว จำนวน 12 แพ็ค
- พัดลม ขนาด 16 น้ิว จำนวน 3 ตัว

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.นํ้าผุดคัพ คร้ังท่ี 20
( CNTR-0157/62 )

18 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เคร่ือง 2,167.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ เซอร์วิส ร้าน พีเจ เซอร์วิส เป็นผู้มีอาชีพ

- เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 50 Mf ขนาด 32000 BTU เสนอราคา 2,167.00 ราคา 2 ,167.00 บาท รับจ้างโดยตรง

- เติมนํ้ายาแอร์ ขนาด 32000 BTU รวม 30 ปอนด์
- บักกรีหัวคอมพเพรสเซอร์ เนื่องจากชำรุด

( CNTR-0157/62 ) (กองการศึกษาๆ)



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมีอง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธี1ซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

19 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ เซอร์วิส ร้าน พ ีเจ เซอร์วิส เปีนผู้มีอาชีพ

30000 BTU จำนวน 1 เครื่อง เสนอราคา 800.00 ราคา 800.00 บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0171/62 ) (กองช่าง)

20 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ เซอร์วิส ร้าน พ ีเจ เซอร์วิส เปีนผู้มีอาชีพ

12000 BTU จำนวน 1 เครื่อง เสนอราคา 800.00 ราคา 800.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0173/62 ) (สำนักงานปลัดๆ)

(ลงซื่อ).
(นางสาวลลิตา มากราซ)

ผ ู้รายงาน (ลงซ่ือ). ผู้ตรวจสอบ
(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)


