
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด 
เร่ือง ประซาสัมพันธ์สรุปผลการตำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตามท ี่องค ์การบริหารส ่วนตำบลน ํ้าผ ุด ได ้ดำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างประจำเด ือน 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้จัด ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สฃร.๑) เพื่อจะให้ประซาซนได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน น้ัน

เพื่อเป็นการเปิดข้อมูลซ่าวสารทางราซการ ในการจัดซื้อจัดจ้างซององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนํ้าผุด จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สฃร.๑) 
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ประซาซนทราบโดยทั่วกัน



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป
1 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ 3,125.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ยาและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ยาและเครื่องมือแพทย์ เป็นผู้มือาชีพ

โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินอบต.น้ําผุด เสนอราคา 3,125.00 บาท ราคา 3,125.00 บาท ขายโดยตรง
( CNTR-0055/62 )

2 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ 37,787.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มือาชีพ
( สำนักงานปลัด  ๆ ) ( CNTR-0057/62 ) เสนอราคา 37,787.00 บาท ราคา 37,787.00 บาท ขายโดยตรง

3 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมระบบคลัทซ์ และกระปุก 22,137.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด เป็นผู้มือาชีพ
เกียร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน เสนอราคา 22,137.23 บาท ราคา 22,137.23 บาท รับจ้างโดยตรง
บท 3510 ตรัง (รถอปพร.)
( CNTR-0059/62 )

4 จ้างทำบีายไวนิล ขนาด 1.20x3.00 เมตร 468.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลปีโฆษณา ร้าน ชูศิลป้โฆษณา เป็นผู้มือาชีพ
โครงการประชุมสามัญ ประจำปี 2562 เสนอราคา 468.00 บาท ราคา 468.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0060/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป
5 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศึลปโฆษณา ร้าน ซูศิลป๋โฆษณา เป็นผู้มือาชีพ

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานๆ - เสนอราคา 390.00 บาท ราคา 390.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0061/62 )

6 จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 6 วัน 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสิทธ๋ึ ทราเวล จำกัด บริษัท วิสิทธ้ิ ทราเวล จำกัด เป็นผู้มือาชีพ
รถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ท่ีน่ัง เสนอราคา 78,000.00 บาท ราคา 78,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานๆ
( CNTR-0062/62 )

7 ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 1,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มือาชีพ
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ เสนอราคา 1,480.00 บาท ราคา 1,480.00 บาท ขายโดยตรง
( CNTR-0063/62 )

8 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารคู่มือการอบรม 320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ เป็นผู้มีอาชีพ
จำนวน 40 ชุด เสนอราคา 320.00 บาท ราคา 320.00 บาท รันจ้างโดยตรง
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ( CNTR-0064/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป
9 จ้างทำป๋ายไวนิล ขนาด 1.20X.300 เมตร 936.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูศิลบัโฆษณา ร้าน ชูค์ลฟ้โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษา เสนอราคา 936.00 บาท ราคา 936.00 บาท รับจ้างโดยตรง
ความสงบเรียบร้อยในตำบล
( CNTR-0070/62 )

10 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืมบริการประชาชน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ ไข่หนู นายไพโรจน์ ไข่หนู เป็นผู้มือาชีพ
โครงการลดอุบติเหตุบนท้องถนนและรักษา เสนอราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ขายโดยตรง
ความสงบเรียบร้อยในตำบล
( CNTR-0071/62 )

11 เช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง พร้อมโต๊ะและเก้าอ้ี 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ปราบโรค นางวาสนา ปราบโรค เป็นผู้มือาชีพ
จำนวน 4 ชุด เสนอราคา 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท รับจ้างโดยตรง
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในตำบล
( CNTR-0072/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป
12 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานอาศาแพทย์ฉุกเฉิน 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี สัญกูล นางวรรณี สัญกูล เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน 2 ชุด (โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินอบต.'นาผุด) เสนอราคา 3,600.00 บาท ราคา 3,600.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0073/62 )

13 จัดซ้ือของสมนาคุณในการดูงาน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มทอผ้าตำบลนํ้าผุด กลุ่มทอผ้าตำบลนํ้าผุด เป็นผู้มีอาชีพ
ผ้าทอตำบลน้ําผุด จำนวนน 3 ชุด เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ชายโดยตรง
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ
( CNTR-0074/62 )

14 จัดซ้ือน้ํามันดีเซลเติมเคร่ืองจักรกล อบจ. 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ
(ซ่อมแซมถนนภายในตำบลน้ําผุด) เสนอราคา 35,000.00 บาท ราคา 35,000.00 บาท ชายโดยตรง
( CNTR-0075/62 )

15 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80x4.80 เมตร 1,123.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลป)โฆษณา ร้าน ชูศิลบ์เโฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ
ประซาสัมพันธ์เน่ืองในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ 2562 เสนอราคา 1,123.00 บาท ราคา 1,123.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0076/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป

16 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00x2.50 เมตร 325.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิล'ป๋โฆษณา ร้าน ซูศิลบํโฆษณา เปีนผู้มือ'าซีพ
ประ1ซาสัมพันธ์'หน่วยกู้ชีพอบต.-น้ําผุด เสนอราคา 325.00 บาท ราคา 325.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0077/62 )

17 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 4.00x5.00 เมตร 3,725.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลบ์)โฆษณา ร้าน ซูศิลบ์เโฆษณา เป็นผู้มีอาซีพ
และ ขนาด 1.20x2.40 เมตร เสนอราคา 3,725.00 บาท ราคา 3,725.00 บาท รับจ้างโดยตรง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
( CNTR-0078/62 )

18 จ้างเหมาบริการสอนนักเรียนศพด.อบต.น้ําผุด 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา บำรุงรัตน์ นางจินตนา บำรุงรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการ
จำนวน 3 เดือน ต้ังแต่ 1 มกราคม 2562 เสนอราคา 27,000.00 บาท ราคา 27,000.00 บาท การประกอบวิชาชีพ
ถึง 31 มีนาคม 2562 ( CNTR-0079/62 ) ครูโดยตรง

(นางสาวลลิตา มากราซ)
ผู้รายงาน ผู้ตรวจสอบ

(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)


