
,สำเนาค่ฉบ้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด 
เร่ือง ประซาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตามท ี่องค ์การบริหารส ่วนตำบลน ํ้าผ ุด ได ้ดำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างประจำเด ือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้จัด ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) เพื่อจะให้ประซาซนได้ทราบถึงผลการปฏิบตงาน น้ัน

เพื่อเปีนการเปิดข้อมูลข่าวสารทางราชการ ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนํ้าผุด จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สฃร.๑) 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ประซาซนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดื

(นายวิศาตร แส 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

แบบ สฃร.1

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธี1ซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองซ่าง) 53,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต๊อกเตอร์พี1ซี 2004 จำกัด บริษัท ต๊อกเตอร์พี1ซี 2004 จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์งานประมวล แบบท่ี 2 จำนวน 1 เคร่ือง เสนอราคา 53,430.00 บาท ราคา 53,430.00 บาท ขายโดยตรง
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เคร่ือง
- เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เคร่ือง

( CNTR-0094/62 )

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 80,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต๊อกเตอร์พิซี 2004 จำกัด บริษัท ต๊อกเตอร์พี'ซี 2004 จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ
- เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เคร่ือง เสนอราคา 80,850.00 บาท ราคา 80,850.00 บาท ขายโดยตรง
- เคร่ืองสแกนเนอร์ จำนวน 1 เคร่ือง
- จอภาพ LED หรือดีกว่า จำนวน 1 จอ

( CNTR-0095/62 )

3 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 374.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลป๋โฆษณา ร้าน ซูศิลป้โฆษณา เป็นผู้มือาชีพ
(โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลน้ําผุด) เสนอราคา 374.00 บาท ราคา 374.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0097/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธี1ซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป
4 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 1,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลป๋โฆษณา ร้าน ชูศิลป๋โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ

ประซาสัมพันธ์รับสมัครเด็กศพด.อบต.น้ําผุด เสนอราคา 1,870.00 ราคา 1,870.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0107/62 )

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 8 รายการ 95,882.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสเค สปอร์ต (ประเทศไทย) หจก.พีเอสเค สปอร์ต (ประเทศไทย) เป็นผู้มือาชีพ
( CNTR-0108/62 ) เสนอราคา 95,882.00 ราคา 95,882.00 บาท ขายโดยตรง

6 จ้างเหมาบริการสอนนักเรียนศพด.อบต.'น้ําผุด 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา อ้นชู นางกรรณิกา อ้นชู เป็นผู้มีคุณสมบติการ
จำนวน 3 เดือน เสนอราคา 27,000.00 ราคา 27,000.00 บาท การประกอบวิชาชีพ
( c NTR-0111/62 ) ครูโดยตรง

7 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 1,822.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มือาชีพ
(โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลน้ําผุด) เสนอราคา 1,822.00 ราคา 1,822.00 บาท ขายโดยตรง
( CNTR-0112/62 )



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลใ!าผฺด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

แบบ สฃร.1

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธี1ซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 
โดยสังเขป

8 จัดซ้ือ ผ้าต่วน (คละสี) จำนวน 3 ม้วน 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สิริรัตน์ ร้าน สิริรัตน์ เป็นผู้มีอาชีพ
ผ้าม็องตากูร์ จำนวน 25 หลา เสนอราคา 6,000.00 ราคา 6,000.00 บาท ขายโดยตรง
(โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลน้ําผุด)
( CNTR-0113/62 )

9 จัดซ้ือลวดมัดผ้าชนิดผิวเรียบ จำนวน 4 กก. 900.00 เฉพาะเจาะจง นายธนบรม วงษ์รุ่ง นายธนบรม วงษ์รุ่ง เป็นผู้มีอาชีพ
(โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลน้ําผุด) เสนอราคา 900.00 ราคา 900.00 บาท ขายโดยตรง
( CNTR-0114/62 )

10 ป้ายปีดประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้ง 26,460.00 เฉพาะเจาะจง นายอำนวย นิลละออ นายอำนวย นิลละออ เป็นผู้มีอาชีพ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 14 อัน เสนอราคา 26,460.00 ราคา 26,460.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0115/62 )

11 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง อัดจารบีและซ่อมแซม 6,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สิทธี้การช่าง ร้าน อู่สิทธิ้การช่าง เป็นผู้มือาชีพ
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 7422 ตรัง (CNTR-0116/62) เสนอราคา 6,530.00 ราคา 6,530.00 บาท รับจ้างโดยตรง



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสังเขป
12 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ําหนักแบบคาลสมดุลพร้อม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนบรม วงษ์รุ่ง นายธนบรม วงษ์รุ่ง เป็นผู้มือาชีพ

ท่ีวัดส่วนสูง จำนวน 1 เคร่ือง เสนอราคา 8,000.00 ราคา 8,000.00 บาท ขายโดยตรง
( CNTR-0117/62 )

13 จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อเมนประปา 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ เมธีไพศาล นายจักรพงษ์ เมธีไพศาล เป็นผู้มือาชีพ
หน่วยหนองห้าง หมู่ท่ี 8 ตำบล'นาผุด จำนวน 3 ซม. เสนอราคา 2,400.00 ราคา 2,400.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0119/62 )

14 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 8 177,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิฒน่ เพชรสง นายสุวิฒน์ เพชรสง เป็นผู้มือาชีพ
ตำบลน้ําผุด ( CNTR-0123/62 ) เสนอราคา 177,000.00 ราคา 177,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

15 จ้างเปล่ียนสวิทย์เทอร[บแอร์รถยนต์ 1,150.00 เฉพาะเจาะจง นายจเร พูลสุทธ๋ิ นายจเร พูลสุทธ้ี เป็นผู้มือาชีพ
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บด 7422 ตรัง เสนอราคา 1,150.00 ราคา 1,150.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0124/62 )



I

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมีอง จังหวัดตรัง

แบบ สชร.!

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

16 จ้างทำ'ป้ายไวนิล ขนาด 3.00x1.00 เมตร 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิล'ป๋โฆษณา ร้าน ซูศิล‘ป๋โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ
(โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวตำบลใ!าผุด กิจกรรม Big Cleaning Day) เสนอราคา 390.00 ราคา 390.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0125/62 )

17 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายลุรศักดิ้ หนูจืด นายสุรศักดิ้ หนูจืด เป็นผู้มีอาชีพ
รถบริการแพทย์อุกเฉิน หมายเลขทะเบียน เสนอราคา 1,100.00 ราคา 1,100.00 บาท รับจ้างโดยตรง
กท 9043 ตรัง
( CNTR-0126/62 )

18 ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง 39,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โชติมณี ซัพพลาย ร้าน โชติมณี ซัพพลาย เป็นผู้มีอาชีพ
ยางมะตอยนํ้า CRS-2 จำนวน 60 ลิตร เสนอราคา 39,900.00 ราคา 39,900.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0127/62 )

19 จัดซ้ือถุงดำ ขนาด 24x28 น้ิว จำนวน 4 แพ็ค 372.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤต เงียบประเสริฐ นายคมกฤต เงียบประเสริฐ เป็นผู้มีอาชีพ
ถ ุงม ือยาง จำนวน 1 กล ่อง (โครงการส ่ง เสร ิม การท ่องเท ี่ยวตำบลน ํ้าผ ุด  ( C N T R -0128/62  ) เสนอราคา 372.00 ราคา 372.00 บาท ชายโดยตรง



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 
โดยสังเขป

20 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการกีฬา 403.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ เป็นผู้มือาชีพ
ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอราคา 403.00 ราคา 403.00 บาท รับจ้างโดยตรง
จำนวน 1,150 แผ่น
( CNTR-0130/62 )

21 จ้างทำป๋ายไวนิล ขนาด 3.00x1.00 เมตร 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูศลป๋โฆษณา ร้าน ชูศิลปโฆษณา เป็นผู้มือาชีพ
( โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวตำบลน้ําผุด กิจกรรมวันเดียวเท่ียวน้ําผุด ) เสนอราคา 390.00 ราคา 390.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( CNTR-0134/62 )

(ลงขื่อ)................................................ ผู้รายงาน
(นางสาวลลิตา มากราช)

(ลงขื่อ).............................................. ผู้ตรวจสอบ
(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)


