
ประกาศองค ์การบริหารส ่วนตำบลนาผุด 
เรื่อง ประซาส ัมพ ันธ ์สร ุปผลการตำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างในรอบเด ือน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้ดำเน ินการจัดซ ื้อจัดจ ้างประจำเด ือน เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้จัด ทำรายงานสรุปผลการดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้างใน 
รอบเดือน (แบบ สขร.๑) เพื่อจะให้ประซาซนได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน น้ัน

เพ ื่อ เป ็น การเป ิดข ้อม ูลข ่าวสารทางราซการ ในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างขององค ์การบร ิหาร 
ส่วนตำบลนํ้าผ ุด จ ึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเน ินการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างในรอบเด ือน (แบบ สขร.๑)



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ลำด ับ

ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินงบ  
ประมาณ

ว ิธ ีซ ื้อ / 
จ้าง

ผ ู้เสนอราคาและราคาท ี่เสนอ ผู้'ท ี่ได ้ร ับการดัดเล ือกและราคา เหตุผลที่ด ัดเลือก 
โดยสังเขป

2 ค่าใช้สถานที่สำหรับกิจกรรมจัดดอกไม้ในรูป 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องประชุมโรงเรีย'นาผุด ห้องประชุมโรงเรียนํ้าผุด ม ีพ ื้น ท ี่กว ้างส ะดวก

แบบต่าง  ๆ (โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ เสนอราคา 500 .00  บาท ราคา 500.00 บาท แก่การอบ รม กรณ ีม ี

คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ) ผู้เข ้าร ่วม ก ิจ กรรม เยอะ

( 62-45-00232-5320300-00018 )

3 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 0.80x2.00 เมตร 2,704.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลบ้โฆษณา ร้าน ชูศิลบ้โฆษณา เป็นผู้มือาชีพ

โครงการกีฬาด้านยาเสพติด อบต.นํ้าผุดคัพ คร้ังท่ี 20 เสนอราคา 2 ,704 .00  บาท ราคา 2 ,704 .00 บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0152/62 )

4 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 748.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลป้โฆษณา ร้าน ชูศิลป้โฆษณา เป็นผู้มือาชีพ

จำนวน 2 ป้าย โครงการจัดทำแผนชุมซนและ เสนอราคา 748.00 บาท ราคา 748.00 บาท รับจ้างโดยตรง

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
( CNTR-0155/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ลำด ับ

ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบ  
ประมาณ

วิธ ี1ซ ื้อ/ 
จ้าง

ผ ู้เสนอราคาและราคาท ี่เสนอ ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการค ัดเล ือกและราคา เหตุผลที่ค ัดเลือก 
โดยสังเขป

5 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 374.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลปโฆษณา ร้าน ชูศิลป๋โฆษณา เบ็เนผู้มือาชีพ

โครงการส่งเสริมอาชีพให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ เสนอราคา 374.00 บาท ราคา 374.00 บาท รับจ้างโดยตรง

ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ
( CNTR-0158/62 )

6 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการกีฬา 25 ,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา รุ่งเรือง นายปรีชา รุ่งเรือง เป็นผู้มีอาชีพ

ด้านยาเสพติด อบต.'นาผุดคัพ คร้ังท่ี 20 เสนอราคา 25 ,000 .00  บาท ราคา 25 ,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0159/62 )

7 จัดซื้อนํ้าและนาแข็ง โครงการกีฬาด้านยา 12,310.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร แซ่จ้อง นางสาวสุภาพร แซ่จ้อง เป็นผู้มือาชีพ

เสพติด อบต.นํ้าผุดคัพ ครั้งท่ี 20 เสนอราคา 12,310.00 บาท ราคา 12,310.00 บาท ขายโดยตรง

( CNTR-0160/62 )

8 จัดซื้อผ้าถุงเพ้นทํ จำนวน 36 ผืน 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วราภรณ ์ อาภรณ ์ ร้าน วราภรณ ์ อาภรณ์ เป็นผู้มีอาชีพ

โครงการส่งเสริมอาชีพให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ เสนอราคา 3 ,600.00 บาท ราคา 3 ,600 .00 บาท ขายโดยตรง

ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ
( CNTR-0161/62 )



แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำด ับ

ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินงบ  
ประมาณ

วิธ ี1ซ ื้อ / 
จ้าง

ผ ู้เสนอราคาและราคาท ี่เสนอ ผู้ท ี่ได ้ร ับการด ัดเล ือกและราคา เหตุผลที่ค ัดเลือก 
โดยสังเขป

9 ผ้าทอตำบลนํ้าผุด จำนวน 20 ผืน 3,000 .00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มทอผ้าตำบลนํ้าผ ุด กลุ่มทอผ้าตำบลนํ้าผ ุด เบ็เนผู้มือาชีพ
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.นํ้าผุดคัพ เสนอราคา 3 ,000 .00 บาท ราคา 3,000 .00 บาท ขายโดยตรง
คร้ังท่ี 20 ( CNTR-0163/62 )

10 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล และชุดกีฬา 138,039 .00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ ีเอสเค สปอร์ต (ประเทศไทย) หจก.พีเอสเค สปอร์ต (ประเทศไทย) เบ็เนผู้มือาชีพ
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.นํ้าผุดคัพ เสนอราคา 138 ,039 .00  บาท ราคา 138,039.00 บาท ขายโดยตรง
ครั้งที่ 20 ( CNTR-0166/62 )

11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 3 ,834 .00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เบีนผู้มือาชีพ
( CNTR-0167/62 ) เสนอราคา 3 ,834 .00 บาท ราคา 3,834 .00 บาท ขายโดยตรง

12 จ้างสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ จันทักษ์ นางสาวอรวรรณ จันทักษ์ เบีนผู้มีอาชีพ
ในเขตพื้นที่ตำบลนํ้าผุด เสนอราคา 9 ,000 .00  บาท ราคา 9,000 .00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0168/62 )

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 525.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เบ็)นผู้มือาชีพ
-กระดาษบรูฟ/ปากกาเคม ี2 ห ัว/กระดาษกาวย่น2 น้ิง เสนอราคา 525 .00  บาท ราคา 525.00 บาท ขายโดยตรง

( CNTR-0169/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ลำด ับ

ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินงบ  
ประมาณ

ว ิธ ีซ ื้อ / 
จ้าง

ผ ู้เสนอราคาและราคาท ี่เสนอ ผู้ท ี่ได ้ร ับการด ัดเล ือกและราคา เหตุผลที่ค ัดเลือก 

โดยสังเขป
14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 6,425.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์ พลหลา นางทัศน ีย ์ พลหลา เบ็เนผู้มีอาชีพ

โครงการส่งเสริมอาชีพให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ เสนอราคา 6 ,425 .00 บาท ราคา 6,425 .00 บาท ขายโดยตรง
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ
( CNTR-0170/62 )

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนน 2 รายการ 9,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.ด ี.เร้าส ์ คอมพิวเตอร์ ร้าน ซ ี.ด ี.เร ้าส ์ คอมพิวเตอร์ เบ็เนผู้มีอาชีพ
- 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 จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกสระนํ้าบ้านเข้าโหรง 26 ,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิง วงศ์เจริญ นายประวิง วงศ์เจริญ เบ็เนผู้มือาชีพ
หมู่ท่ี 12 ตำบลนํ้าผุด เสนอราคา 26 ,000 .00  บาท ราคา 26 ,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0172/62 )

15 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมวัน 20 ,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ์ เกตแก้ว นายสุวรรณ ์ เกตแก้ว เปีนผู้มือาชีพ
สงกรานต์และรดนํ้าผู้สูงอายุ เสนอราคา 20 ,000 .00  บาท ราคา 20,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0174/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำด ับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบ  
ประมาณ

ว ิธ ีซ ื้อ / 
จ้าง

ผ ู้เสนอราคาและราคาท ี่เสนอ ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการค ัดเล ือกและราคา เหตุผลที่ค ัดเล ือก 
โดยสังเขป

16 จ้างทำ'ป็ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 748.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูศิลป์[โฆษณา ร้าน ชูศิลป์[โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ
จำนวน 2 ป๋าย โครงการวันสงกรานต์และรด เสนอราคา 748.00 บาท ราคา 748.00 บาท รับจ้างโดยตรง
นํ้าผู้สูงอายุ
( CNTR-0175/62 )

17 จัดซื้อผ้าทอตำบล'นาผุด จำนวน 120 ผืน 18,000.00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มทอผ้าตำบล,นาผุด กลุ่มทอผ้าตำบลนํ้าผุด เป็นผู้มีอาชีพ
โครงการวันสงกรานต์และรดนํ้าผู้สูงอายุ เสนอราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ขายโดยตรง
( CNTR-0176/62 )

18 จัดซื้อกระดาษหอม และกรอบรูป ขนาด A4 197.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ
สำหรับผู้สูงอายุดีเด่น เสนอราคา 197.00 บาท ราคา 197.00 บาท ขายโดยตรง
โครงการวันสงกรานต์และรดนํ้าผู้สูงอายุ

( CNTR-0177/62 )

19 จัด'ซื้อผ้าเ'พ้นทํ จำนวน 1 ผืน 500.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์ พลหลา นางทัศนีย์ พลหลา เป็นผู้มือาชีพ
โครงการวันสงกรานต์และรดนํ้าผู้สูงอายุ เสนอราคา 500.00 บาท ราคา 500.00 บาท ขายโดยตรง
( CNTR-0178/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำด ับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบ  
ประมาณ

วิธ ี1ซ ื้อ / 
จ้าง

ผ ู้เสนอราคาและราคาท ี่เสนอ ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการค ัดเล ือกและราคา เหตุผลที่ค ัดเล ือก 
โดยสังเขป

20 เช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์เครื่องครัว และทำ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร รุ่งเรือง นายสมพร รุ่งเรือง เนินผู้มือาชีพ
ความสะอาดสถานที่ เสนอราคา 8,000.00 บาท ราคา 8 ,000 .00 บาท รับจ้างโดยตรง
โครงการวันสงกรานต์และรดนํ้าผู้สูงอายุ
( CNTR-0179/62 )

21 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหารว่างและ 9,750.00 เฉพาะเจาะจง นางอารืย ์ เยาว์ดำ นางอารืย ์ เยาว์ดำ เนินผู้มือาชีพ
เครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ เสนอราคา 9,750.00 บาท ราคา 9 ,750 .00  บาท รับจ้างโดยตรง
โครงการวันสงกรานต์และรดนํ้าผู้สูงอายุ
( CNTR-0180/62 )

22 จัดซื้อธงชาติ ขนาด 90x135 ซม. จำนวน 12 ผืน 1,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เนินผู้มือาชีพ
( CNTR-0181/62 ) เสนอราคา 1,140.00 บาท ราคา 1,140.00 บาท ชายโดยตรง

23 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 2,011.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เนินผู้มีอาชีพ
(กองการศึกษาๆ) เสนอราคา 2,011.00 บาท ราคา 2 ,011 .00  บาท ขายโดยตรง
( CNTR-0182/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำด ับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบ  
ประมาณ

ว ิธ ีซ ื้อ / 
จ้าง

ผ ู้เสนอราคาและราคาท ี่เสนอ ผู้ท ี่ได ้ร ับการด ัดเล ือกและราคา เหตุผลที่ค ัดเลือก 
โดยสังเขป

24 กระดาษการ์ด 120§ สีม่วง จำนวน 5 ห่อ 2,011.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ
( CNTR-0183/62 ) (กองสวัสดิการสังคม) เสนอราคา 2,011.00 บาท ราคา 2,011 .00 บาท ขายโดยตรง

25 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลบ์เโฆษณา ร้าน ซูศิล'ป๋โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ
จำนวน 1 ป้าย เสนอราคา 780.00 บาท ราคา 780.00 บาท รับจ้างโดยตรง
โครงการลดอุบตเหตุบนท้องถนนและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในตำบล
( CNTR-0189/62 )

26 เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ปราบโรค นางวาสนา ปราบโรค เป็นผู้มีอาชีพ
โครงการลดอุบติเหตุบนท้องถนนและรักษา เสนอราคา 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท รับจ้างโดยตรง
ความสงบเรียบร้อยในตำบล
( CNTR-0190/62 )

27 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับบริการประซาซน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ ไข่หนู นายไพโรจน์ ไข่หนู เป็นผู้มีอาชีพ
โครงการลดอุป้ติเหตุบนท้องถนนและรักษา เสนอราคา 2,000.00 บาท ราคา 2 ,000 .00 บาท รับจ้างโดยตรง
ความสงบเรียบร้อยในตำบล ( CNTR-0191/62 )



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
องคการบริหารส่วนตำบลนํ้าผฺด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

แบบ สฃร.1

ลำด ับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบ  
ประมาณ

ว ิธ ีซ ื้อ / 
จ้าง

ผ ู้เสนอราคาและราคาท ี่เสนอ ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการด ัดเล ือกและราคา เหตุผลที่ค ัดเลือก 
โดยสังเขป

28 จัดซื้อนกหวีด จำนวน 10 ขุด 470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มือาชีพ
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษา เสนอราคา 470.00 บาท ราคา 470.00 บาท ขายโดยตรง
ความสงบเรียบร้อยในตำบล
( CNTR-0192/62 )

29 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอลิแอบเดอร์ ร้าน โอลิแอนเดอร์ เป็นผู้มีอาชีพ
3,000 โด๊ส พร้อมอุปกรณ์ เสนอราคา 90 ,000.00 บาท ราคา 90,000.00 บาท ขายโดยตรง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ส่งเสริมสุขภาพและแมว
( CNTR-0192/62 )

30 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 374.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิล'ป็โฆษณา ร้าน ซูศิล,ป๋โฆษณา เป็นผู้มือ,าขีพ
จำนวน 1 ป้าย เสนอราคา 374.00 บาท ราคา 374.00 บาท รับจ้างโดยตรง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ส่งเสริมสุขภาพและแมว
( CNTR-0195/62 )



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

แบบ สฃร.1

ลำด ับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบ  
ประมาณ

ว ิธ ีซ ื้อ / 
จ้าง

ผ ู้เสนอราคาและราคาท ี่เสนอ ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการค ัดเล ือกและราคา เหตุผลที่ด ัดเล ือก 
โดยสังเขป

31 จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับประซาสัมพันธ์ 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สีฟ้า ร้าน สีฟ้า เฟ้นผู้มือาชีพ

โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,000 แผ่น เสนอราคา 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

โครงการรณรงค์ฟ้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ส่งเสริมสุขภาพและแมว
( CNTR-0196/62 )

32 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 2 รายการ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสเค สปอร์ต (ประเทศไทย) หจก.พีเอสเค สปอร์ต (ประเทศไทย) เฟ้นผู้มีอาชีพ

โครงการฟิกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน เสนอราคา 15 ,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ชายโดยตรง
( CNTR-0199/62 )

33 จ้างเหมาบริการสอนนักเรียนศพด.อบต.นํ้าผุด 27 ,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา บำรุงรัตน์ นางสาวจินตนา บำรุงรัตน์ เป็นผู้มือาชีพ

จำนวน 3 เดือน ( CNTR-0202/62 ) เสนอราคา 27 ,000 .00  บาท ราคา 27 ,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(ลงซื่อ).
(นางสาวลลิตา มากราช)

ผ ู้รายงาน (ลงซื่อ). ผู้ตรวจสอบ
(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)


