
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด 
เร่ือง ประซาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตามท ี่องค ์การบริหารส ่วนตำบลน ํ้าผ ุด ได ้ดำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างประจำเด ือน 
มิถุนายน -  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้จัด ทำรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) เพื่อจะให้ประซาซนได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน น้ัน

เพื่อเนินการเปีดข้อมูลข่าวสารทางราขการ ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนํ้าผุด จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สฃร.๑) 
ประจำเดือน มิถุนายน -  กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ประซาซนทราบโดยทั่วด้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วด้น

ประกาศ ณ วันท่ี

(นายวิศาตร แสงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด



แบบ ลขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท ี่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

1 ค่าใข้สถานท่ีห้องประชุมโรงเรียนน้ําผุด 500.00 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนน้ําผุด โรงเรียนน้ําผุด เป็นผู้มึอาชีพ
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในชุมชน) เสนอราคา 500.00 บาท ราคา 500.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( 62-45-00232-5320300-00029 )

2 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้ํา (นบปาบัว) 233,000.00 เฉพาะเจาะจง เก* อลูมิเนียม เก* อลูมึเนียม เป็นผู้มือ'าซีพ
ม.8 ต.น้ําผุด เสนอราคา 233,000.00 บาท ราคา 233,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

3 โค ร ง ก า ร ป ร ับ ป ร ุง ท ่อ น ํ้า ด ิบ  ห น ่ว ย ค ว น ย ูง 35,000.00 เฉ พ า ะ เจ า ะ จ ง น า ย จ ุฑ า ม ณ ี บ ุญ เศ ษ น า ย จ ุฑ า ม ณ ี บ ุญ เศ ษ เป็นผู้มึอาชีพ
รับจ้างโดยตรงม.3 ต.นาผุด เสนอราคา 35,000.00 บาท ราคา 35,000.00 บาท

4 โครงการขยายท่อเมนประป สายไสชุดหิน- 42,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจุฑามณี บุญเศษ นายจุฑามณี บุญเศษ เป็นผู้มึอาชีพ
ห้วยวา ม.9 ต.น้ําผุด เสนอราคา 42,400.00 บาท ราคา 42,400.00 บาท รับจ้างโดยตรง

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 24,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีดีเฮ้าส์คอมพิวเตอร์ ร้าน ซีดีเฮ้าส์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มึอาชีพ
- หมึก โเวร๐ท 10-2090 จำนวน 3 ตลับ เสนอราคา 24,320.00 บาท ราคา 24,320.00 บาท ขายโดยตรง
- หมึก โน)! X6โ0X 305 8X7(7เท /'/ จำนวน 1 ชุด
- ห ม ึก แเว 1ล56โ]61: 30/4 จำน วน  2 ตล ับ

( ( ะ ผ ! โ!-0278/62 ) (กองคลัง)



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป
6 จ้างอัดจารบี และเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ืองรถยนต์ 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สิทธ้ิการ'ช่าง ร้าน อู่สิทธึ๋การ'ช่าง เบ็)นผู้มึอาชีพ

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 7422 ตรัง เสนอราคา 5,500.00 บาท ราคา 5,500.00 บาท ขายโดยตรง
( 01478-0279/62 )

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีดีเฮ้าส์คอมพิวเตอร์ ร้าน ซีดีเฮ้าส์คอมพิวเตอร์ เบ็)นผู้มือาชีพ
- หมึก (โลกอก 750 80814 จำนวน 2 ตลับ เสนอราคา 7,100.00 บาท ราคา 7,100.00 บาท ขายโดยตรง
- หมึก (โลก๐ท 751 814/0/(71/7 จำนวน 2 ชุด

( 0(478-0282/62 ) (กองช่าง)

8 จ ัด ซ ื้อว ัส ด ุคอม พ ิว เต อร ์ 6,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีดีเฮ้าส์คอมพิวเตอร์ ร้าน ซีดีเฮ้าส์คอมพิวเตอร์ เบ็]นผู้มึอาชีพ
- ห ม ึก  แเว แล56ก ่61 12/4 จ ำน วน  2 ตล ับ เสนอราคา 6,180.00 บาท ราคา 6,180.00 บาท ขายโดยตรง

( 0(478-0283/62 ) (สำนักงานปลัด )ๆ

9 จ้างเปล่ียนกร่ะจกหน้าต่างศพด.อบต.น้ําผุด 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศัลย์ ด้วงห้อย นายวิศัลย์ ด้วงห้อย เบ็เนผู้มือาชีพ
ขนาด 28x42 น้ิว จำนวน 17 บาน เสนอราคา 8,500.00 บาท ราคา 8,500.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( 01478-0284/62 )

10 จัด'ซ้ือ1ชุดหมึสีเขียว'ข้ีม้าติด แถบสะท้อนแสง 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี วี ดีไซน์ ร้าน พี วี ดีไซน์ เบ็เนผู้มือาชีพ
จำนวน 2  ชุด/หน้ากากฟ้องก ัน เคมี พร้อมกรอง จำนวน 2  ชุด ( 0 1 4 7 8 -0 2 8 9 /6 2  ) เสนอราคา 7,900.00 บาท ราคา 7,900.00 บาท ขายโดยตรง



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 
โดยสังเขป

11 อัดเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ 700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียร่ืง เป็นผู้มีอาซีพ
จำนวน 2 ถัง ( (ะผ73-0291/62 ) เสนอราคา 700.00 บาท ราคา 700.00 บาท ขายโดยตรง

12 จ้างอัดภาพถ่ายพร้อมใส่กรอบ ขนาด 16x20 น้ิว 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล ทองลุย นายจุมพล ทองลุย เป็นผู้มีอาชีพ
จำนวน 3 ภาพ เสนอราคา 3,600.00 บาท ราคา 3,600.00 บาท รับจ้างโดยตรง
((ะผ73-0292/62 )

13 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 868,800.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณเคนมพัทลุง จำกัด สหกรณโคนมพัทลุง จำกัด ได ้ร ับ ก ารจ ัด ส รรจ าก

- นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีชี เสนอราคา 868,800.00 บาท ราคา 868,800.00 บาท องค ์ก ารส ่ง เส ร ีม ก ิจ ก าร

- นมยู เอส ที ชนิดกล่อง รถสจืน ขนาดบรรจุ 200 มล. โค น ม แห ่งป ระเท ศ ไท ย

จำนวน 86,400 ถุง/จำนวน 38,400 กล่อง
( (11x173-0293/62 )

------------ เ------------

14 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ 9,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วรรธนะการไฟฟ้า ร้าน วรรธนะการไฟฟ้า เป็นผู้มีอาชีพ
( (11717-0295/62 ) เสนอราคา 9,690.00 บาท ราคา 9,690.00 บาท ขายโดยตรง

‘

15 จัดซ้ือถ่านไม้เน้ือแข็ง จำนวน 16 กระสอบ 12,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เป็นผู้มือาชีพ
( (11X173-296/62 ) เสนอราคา 12,320.00 บาท ราคา 12,320.00 บาท ขายโดยตรง



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสังเขป
16 จ้างตรวจเช็คระยะ 40,000 กิโลเมตร 5,078.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูขุอันดามันเซลล์ จำกัด บริษัท อีซูขุอันดามันเซลล์ จำกัด เป็นผู้มือาชีพ

รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน เสนอราคา 5,078.22 บาท ราคา 5,078.22 บาท รับจ้างโดยตรง
กท 9043 ตรัง
( (11X178-0297/62 )

17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,948.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพ๊ทอินเตอร์ คลีนน่ิง จำกัด บริษัท แพทอินเตอร์ คลีนน่ิง จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ
- น้ํายาถูพ้ืน ขนาด 4000 มล. จำนวน 6 แกลอน เสนอราคา 3,948.30 บาท ราคา 3,948.30 บาท ขายโดยตรง
- นายาล้างจาน ขนาด 3800 มล. จำนวน 2 แกลอน
- ไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 6 อัน
- สกิอตไบรท์ (แบบมือจับ) จำนวน 6 อัน
- อะไหล่ผ้าม็อป (ถังปีน) จำนวน 2 อัน

((ะผ78-0298/62 )

18 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ยาและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ยาและเครื่องมือแพทย์ เป็นผู้มือาชีพ
- คลิปหนีบสายสะดือ จำนวน 2 อัน เสนอราคา 5,500.00 บาท ราคา 5,500.00 บาท ขายโดยตรง
- ขุดล็อคศรีษะ จำนวน 1 ขุด
- หน้ากากอนามัย จำนวน 20 กล่อง
- สำลีก้าน จำนวน 6 ถุง

((ะแ78-0299/62 )



แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธี1ซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

19 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควัน เบสท้ท็เอกซืเกอร์ 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เตฃะ ซัพพลาย ร้าน เตฃะ ซัพพลาย เป็นผู้มีอาชีพ
โดยการเปล่ียนคอยจุดสตาร์ท จำนวน 1 ชุด เสนอราคา 5,200.00 บาท ราคา 5,200.00 บาท รับจ้างโดยตรง
พร้อมค่าบริการ และตรวจเซ็คเคร่ือง
((ะผ7 ก--0300/62 )

20 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 3,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจัถ้าว ร้าน เจ๊ถ้าว เป็นผู้มีอาชีพ
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในชุมซน) เสนอราคา 3,030.00 บาท ราคา 3,030.00 บาท ขายโดยตรง
( (11X1713-0301/62 )

21 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข 8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด หนูจืด นายสุรศักด้ื หนูจืด เป็นผู้มีอาชีพ
ทะเบียนบท 3510 ตรัง โดยการเปล่ียนมอเตอร์ เสนอราคา 8,300.00 บาท ราคา 8,300.00 บาท รับจ้างโดยตรง
พัดลมแอร์ จำนวน 1 ชุด/หม้อน้ํา จำนวน 1 ชุด
น้ํายาหล่อเย็นและค่าบริการ
((ะผ7ก--0302/62 )

22 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถ่ิน 13,570.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ เป็นผู้มีอาชีพ
พ.ศ.2561-2565 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 118 เล่ม เสนอราคา 13,570.00 บาท ราคา 13,570.00 บาท รับจ้างโดยตรง
((ะผ7ก-0302/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

23 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 374.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูคิลปโฆษณา ร้าน ซูคิล'ป็โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ
(ไครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในขุมซน) เสนอราคา 374.00 บาท ราคา 374.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( (ะผ7(70304/62 )

24 ป้ายไวนิลประขาสัมพันธ์โครงการฯ 1,974.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูคิลป๋โฆษณา ร้าน ซูคิลป๋โฆษณา เป็นผู้มือาชีพ
- ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย เสนอราคา 1,974.00 บาท ราคา 1,974.00 บาท รับจ้างโดยตรง
เอ็กสแตนประซาสัมพันธ์ ขนาด 160x60 ซม. จำนวน 2 ขุด
( 0ผ7ก-0308/62 )

25 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ขุนวัสดุก่อสร้าง บริษัท แพ้ทอินเตอร์ คลีนน่ิง จำกัด เป็นผู้มือาชีพ
- กระสอบ จำนวน 100 ใบ เสนอราคา 3,750.00 บาท ราคา 3,750.00 บาท ขายโดยตรง
- ทรายหยาบ จำนวน 4 คิว
- หินก่อสร้าง จำนวน 1 คิว
- ท่อประปา ขนาด 3 น้ิว จำนวน 1 เส้น
- ข้อต่อสามทาง ขนาด 3 น้ิว จำนวน 1 อัน
- ตาข่ายเขียว จำนวน 1 ม้วน
(สนับสนุนโครงการตามพระราขดำริเสาวนีย์)
((ะผ7ก--0309/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 
โดยสังเขป

26 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 810.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ
- ปากกาลูกล่ืน จำนวน 60 ด้าม เสนอราคา 810.00 บาท ราคา 810.00 บาท ขายโดยตรง
- แฟ้มพลาสติก 1 กระดุม จำนวน 60 แฟ้ม
- สมุดปกอ่อน จำนวน 60 เล่ม

(สนับสมุนโครงการตามพระราชดำริเสาวนีย์)
((ะ ผ '73-0310/62 )

27 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 3,715.00 เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร มานะภาคย์ นายวิจิตร มานะภาคย์ เป็นผ ู้ม ีอาชีพ
(สนับสมุนโครงการตามพระราชดำร ิเสาวนีย์) เสนอราคา 3,715.00 บาท ราคา 3,715.00 บาท ขายโดยตรง
((ะผ'78-0311/62 )

28 จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมติดต้ังผ้าม่านอาคาร 43,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร พวกพล นางสาวบังอร พวกพล เป็นผู้มีอาชีพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ําผุด ( 0ผ78-0312762 ) เสนอราคา 43,750.00 บาท ราคา 43,750.00 บาท ขายโดยตรง

29 โครงการต ิดต ั้ง เห ล ็กด ัดห น ้าต ่างและป ระต ู ศพด.อบต.บ ํ้าผ ุด 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรนันท์ เพ็ชรขัน นายธีรนันท์ เพ็ซรขัน เป็นผู้มีอาชีพ
1.เหล็กดัดหน้าต่างขนาด 1.2x3 ม. จำนวน 18 ชุด เสนอราคา 108,000.00 บาท ราคา 108,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง
2.เหล็กดัดหน้าต่างขนาด 1.2x2.05 ม. จำนวน 4 ชุด
ร-เหล็กดัดประตูขนาด 1.7x2.05 ม. จำนวน 3 ซ่อง ( (โผ78-0314/62 )



แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 
โดยสังเขป

30 โครงการติดต้ังมุ้งลวดหน้าต่าง ศพด.อบต.น้ําผุด 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรนันท์ เพ็ซรขัน นายธีรนันท์ เพ็ซรขัน เป็นผู้มีอาชีพ
1.มุ้งลวดหน้าต่าง‘ขนาด 1.2x3 ม. จำนวน 18 ชุด เสนอราคา 30,000.00 บาท ราคา 30,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง
2.มุ้งลวดหน้าต่าง,ขนาด 1.2x1.6 ม. จำนวน 4 ชุด
( ( ะ ผ ! 0315/62 )

31 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ซีพ อบต.น้ําผุด 495,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อ้ันซ้ายวิศวกรรม หจก.อ้ันซ้ายวิศวกรรม เป็นผู้มือาชีพ
เสนอราคา 495,000.00 บาท ราคา 495,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

32 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หน่วยวัดน้ําผุด 129,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อ้ันซ้ายวิศวกรรม หจก.อ้ันซ้ายวิศวกรรม เป็นผู้มีอาชีพ
ม.1 ต.น้ําผุด เสนอราคา 129,700.00 บาท ราคา 129,700.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(ลงซ่ือ).
(นางสาวลลิตา มากราช)

ผู้รายงาน
(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธี1ซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสังเขป
1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห'จก.ตรัง1ซัพพลาย ห'จก.ตรัง'ซัพพลาย เบ็เนผู้มีอาชีพ

- ลงระบบปฏิบัติการ เพ่ิม 3^เห และพเทป๐ผ5 เสนอราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท รับจ้างโดยตรง
- ย้ายโปรแกรมระบบประปา

( (21X173-0236/62 )

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 1,154.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่าวิทยา หจก.น่าวิทยา เบ็เนผู้มีอาชีพ
- กระดาษพลิปซาร์จ จำนวน 18 แผ่น เสนอราคา 1,154.00 บาท ราคา 1,154.00 บาท ขายโดยตรง
- ปากกาลูกลื่น (สีน้ําเงิน) จำนวน 220 ด้าม

(โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล)
( 03173-0247/62 )

3 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการจัดทำ/ทบทวน 1,210.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ เบ็เนผู้มีอาชีพ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ม.!-ม.12 จำนวน 220 ชุด เสนอราคา 1,210.00 บาท ราคา 1,210.00 บาท รับจ้างโดยตรง
(โครงการจัดเวทีประซาคมหมู่บ้านและตำบล)
( 01^73-0247/62 )

4 จ้างทำบ้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 374.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลบ็)โฆษณา ร้าน ซูศิลบ้โฆษณา เปีนผู้มีอาชีพ
(โครงการส่งเสริมอาชีพให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ เสนอราคา 374.00 บาท ราคา 374.00 บาท รับจ้างโดยตรง
ผู้ปวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ) ( 73173-0249/62 )



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
องคการบริหารส่วนตำบลนํ้าผฺด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

แบบ สฃร.1

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 
โดยสังเขป

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 4,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บุหงาออคิด ร้าน บุหงาออคิด เบ็เนผู้มีอาชีพ
(โครงการส่งเสริมอาชีพให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ เสนอราคา 4,625.00 บาท ราคา 4,625.00 บาท ขายโดยตรง
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสประเภทต่าง )ๆ
( (ะผ78-0250/62 )

6 จ้างซ่อมแซมระบบไฟรถยนต์ส่วนกลาง 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด้ี หนูจืด นายสุรศักด๋ึ หนูจืด เปีนผู้มีอาชีพ
หมายเลขทะเบียน บน 4009 ตรัง เสนอราคา 2,100.00 บาท ราคา 2,100.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( (ะผ78-0251/62 )

7 จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์ ขนาด /\4 จำนวน 44,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี วี ดีไซน์ ร้าน พี วี ดีไซน์ เบ็)นผู้มีอาชีพ
16 หน้ารวมปก กระดาษอาร์ตมัน 210 แกรม เสนอราคา 44,000.00 บาท ราคา 44,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง
พิมพ์ 4 สี เย็บเข้าเล่มเย็บกลาง จำนวน 1,000 ฉบับ
(โครงการประซาสัมพันธ์งานอบต.น้ําผุด )

((ะ ผ 78-0252/62 )

8 จัดซ้ือชุดกรวยเปีดพิธี จำนวน 1 ชุด/พานดอกไม้ 4,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรรัตน์ ร้าน อมรรัตน์ เบ็เนผู้มีอาชีพ
แห้งสีม่วง จำนวน 1 คู่/พานพุ่มเงินพุ่มทอง เสนอราคา 4,050.00 บาท ราคา 4,050.00 บาท ขายโดยตรง
จำนวน 1 คู่ ( (11X178-0253/62 )

โค ร ง ก าร จ ัด ก ิจ ก ร รม เน ื่อ ง ใน โอ ก าส ว ัน เฉ ล ิม พ ร ะ ข น ม พ ร รษ าส ม เด ็จ พ ร ะ น าง เจ ้าฯ  พ ระบ รม ราช ิน ี ป ร ะ จ ำป ีพ ุท ธ ศ ัก ราช  2 5 6 2



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป
9 จัดซ้ือผ้าเวทลุ๊คสีเหลือง จำนวน 106 หลา 3,038.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สิริรัตน์ ร้าน สิริรัตน์ เบ็เนผ้มีอาชีพ

ผ้าเวทลุ๊คสืม่วง จำนวน 111 หลา เสนอราคา 3,038.00 บาท ราคา 3,038.00 บาท ขายโดยตรง
โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
( (1ผ7■ ก--0254/62 )

10 จัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระนางเจ้า 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล ทองลุย นายจุมพล ทองลุย เปีนผู้มีอาชีพ
สุทิดา  ๆ พระบรมราชินีพร้อมกรอบรูป เสนอราคา 2,200.00 บาท ราคา 2,200.00 บาท ขายโดยตรง
ขนาด 20x30 น้ิว จำนวน 1 ภาพ
โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า  ๆพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
((ะผ7ก--0255/62 )

11 จัดซ้ือธงพระนามภิไธย ส.ท. ขนาด 60x90 ซม. 2,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เนินผู้มีอาชีพ
จำนวน 30 ผืน ( (^78-0256/62 ) เสนอราคา 2,250.00 บาท ราคา 2,250.00 บาท ขายโดยตรง
โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

12 จัดซ้ือหัวแร้งตัดพร้อมแท่นวาง จำนวน 1 ชุด 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซาวด์เซ็นเตอร์ ร้าน ซาวด์เซ็นเตอร์ เนินผู้มีอาชีพ
(โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ คนพิการ เสนอราคา 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท ขายโดยตรง
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ)
((ะผา'ก--0257/62 )



แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธี1ซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป
15 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ จำนวน 1 ลูก พร้อม 3,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สามแยกแบตเตอร่ี ร้าน สามแยกแบตเตอร่ี เปีนผู้มีอาชีพ

เปล่ียนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน เสนอราคา 3,220.00 บาท ราคา 3,220.00 บาท ขายโดยตรง
บน 4009 ตรัง/น้ํากล่ัน จำนวน 1 ขวด
( (117175-0258/62 )

16 อัดเคร่ืองดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต้เอ็นจิเนิยร่ีง หจก.ซานโต้เอ็นจิเนิยร่ีง เบ็เนผู้มีอาชีพ
จำนวน 6 ถัง /กิาชหุงต้ม ขนาด 15 กก. จำนวน 2 ถัง เสนอราคา 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท ขายโดยตรง
(โครงการแ กอบรมอาสาสมัครบีองกันภัยฝ่ายพลเรือน)
((ะผ7ก-0262/62 )

17 จ้างทำบีายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลบีโฆษณา ร้าน ซูดืลบีโฆษณา เบ็]นผู้มีอาชีพ
(โครงการแ กอบรมอาสาสมัครบีองกันภัยฝ่ายพลเรือน) เสนอราคา 390.00 บาท ราคา 390.00 บาท รับจ้างโดยตรง
((ะแ7ก-0263/62 )

18 จ้างอัดจารบี และต้ังระบบเบรครถยนต์ 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลู่สิทธ๋ึการซ่าง ร้าน ลู่สิทธการ'ซ่าง เบ็)นผู้มีอาชีพ
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บต 7422 ตรัง ((1ผ7ก-0266/62 ) เสนอราคา 850.00 บาท ราคา 850.00 บาท รับจ้างโดยตรง

19 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลาง 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจเร พูลสุทธ้ี นายจเร พูลสุทธ้ิ เปีนผู้มีอาชีพ
หมายเลขทะเบียน บต 7422 ตรัง ( (1171750267/62 ) เสนอราคา 6,600.00 บาท ราคา 6,600.00 บาท รับจ้างโดยตรง



แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

องคการบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

20 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารคู่มือการอบรม 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ เบ็เนผู้มีอาชีพ
โครงการฯ จำนวน 30 เล่ม เสนอราคา 1,050.00 บาท ราคา 1,050.00 บาท รับจ้างโดยตรง
(โครงการฟิกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)
((ะผ73-0268/62 )

21 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองเขียน 3,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เบ็เนผู้มีอาชีพ
จำนวน 9 รายการ ((ะ3173-0269/62 ) เสนอราคา 3,560.00 บาท ราคา 3,560.00 บาท ขายโดยตรง
(โครงการฟิกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)

22 จัดซ้ือน้ํามันเบนซิน จำนวน 20 ลิตร และ 1,379.60 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ ไข่หนู นายไพโรจน์ ไข่หนู เบ็)นผู้มีอาชีพ
น้ํามันดีเซล จำนวน 20 ลิตร เสนอราคา 1,379.60 บาท ราคา 1,379.60 บาท ขายโดยตรง
(โครงการฟิกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)
( 03173-0270/62 )

23 จ้างลงระบบปฏิบัติการ พเทป๐พ/ร ใหม่ 935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต๊อกเตอร์พี'ซี 2004 จำกัด บริษัท ต๊อกเตอร์พี'ซี 2004 จำกัด เบ็เนผู้มีอาชีพ
จำนวน 1 เคร่ือง/กู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เคร่ือง เสนอราคา 935.00 บาท ราคา 935.00 บาท รับจ้างโดยตรง
((ะแ73-0272/62 )



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
องค'การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

แบบ สฃร.!

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 
โดยสังเขป

24 จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกคูระบายน้ํา 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิง วงศ์เจริญ นายประวิง วงศ์เจริญ เป็นผู้มีอาชีพ
สายแบกงาม หมู่ท่ี 3 ตำบลน้ําผุด เสนอราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง
((ะแ7ก-0273/62 )

25 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโข่ง 47,164.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เป็นผู้มีอาชีพ
ขนาด 3 แรงม้า ((1ผ7ก-0274/62 ) เสนอราคา 47,164.00 บาท ราคา 47,164.00 บาท ขายโดยตรง
((ะผ7ก-- 0 2 7 4 / 6 2  )

26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างสำหรับงานกิจการประปา 58,382.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เป็นผู้มีอาชีพ
จำนวน 34 รายการ เสนอราคา 58,382.00 บาท ราคา 58,382.00 บาท ขายโดยตรง
( (ะผ7ก-0275/62 )

27 ตู้บานเล่ือนสูงแบบกระจก มี 4  ช้ัน จำนวน 1 ตู้ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ประสิทธ้ิเฟอร์นิเจอร์และโรงไม้นาโยง ร ้าน  ป ระส ิท ธ ี้เฟ อ ร ์น ิเจ อ ร ์แล ะโรงไม ้น าโย ง เป็นผู้มีอาชีพ
( 7[ว7ก-0276/62 ) เสนอราคา 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท ขายโดยตรง

28 เคร่ืองแบบขุดปฏิบัติการ อปพร. 84,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลายพราง พัทลุง หจก.ลายพราง พัทลุง เป็นผู้มีอาชีพ
(ขุดปฏิบัติ, เส้ือยืด, หมวก, เข็มขัด และรองเท้า) เสนอราคา 84,000.00 บาท ราคา 84,000.00 บาท ขายโดยตรง
โครงการ!(เกอบรมอาสาสมัครป็องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( 0แ7ก-0277/62 )



แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมิอง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 
โดยสังเขป

29 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 448,000.00 เฉพาะเจาะจง เก* อลูมิเนียม เก* อลูมิเนียม เปีนผู้มีอาชีพ
ม.4 ต.น้ําผุด เสนอราคา 448,000.00 บาท ราคา 448,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(ลงซ่ือ).
(นางสาวลลิตา มากราซ)

ผู้รายงาน (ลงซ่ือ),
(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)

ผู้ตรวจสอบ


