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นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผด ::



แบบ สชร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ดำดับ งานชัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ วิธี ซื้อ/ ผ้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผ้ที่ได้รับการคัดเดือกและราคา เหตุผลที่คัดเสือก

ที่ ประมาณ จ้าง โดยสังเขป

1 ค่าสถานท่ี ห้องคหกรรมโรงเรียนนฺาผุด 500.00 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนนํ้าผุด โรงเรียนนาผุด มีสฺถานที่อำนวยควฺามฺ

(63-45-00232-5320300-00002) เสนอราคา 500.00 บาท ราคา 500.00 บาท สะดวกตรฺงฺตามวัตถุ

ประสงค์โครงการ

2 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปรง;ชุม โดยทำ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เซอร์วิส ร้าน เจ เซอร์วิส เป็นผู้มีอาชีพ

การแก้โขอุปกรณ์ติดต้ังท่อนํ้าท้ิง จำนวน 1 ชุด เสนอราคา 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(CNTR-0079/63 )

3 จ้างอัดจารบี รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ■ 500.00 เฉพาะเจาะจง .. ร้าน ลู่สิทซ็การช่าง...... ร้าน ลู่สิทธิการช่าง ........ เป็นผู้มีอาชีพ

ทะเบียน บด 7422 ตรัง ( CNTR-0080/63 ) เสนอราคา 500.00 บาท ราคา 500.00 บาท รับจ้างโดยตรง

■ 4 จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 2 ตัว และขาตั้ง : 6,700.00 ณพาะเจาะจง ร้าน กานต์โทรทัศน์ ร้านกานต์โทรทัศน์ : เป็นผู้มีอาชีพ

ไมไครโฟน จำนวน 2 ชุด เสนอราคา 6,700.00 บาท ราคา 6,700.00 บาท ขายโดยตรง

( CNTR-0083/63 )

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพ้ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด บริษัท แพ้ทอินเตอร ์คลีนนิ่ง จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน 15 รายการ ( CNTR-0084/63 ) เสนอราคา : 9,270.00 บาท ราคา 9,270.00 บาท ขายโดยตรง

6 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 X3.00 เมตร จำนวน 4 1,872.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูคิลบีโฆษณา ร้าน ชูคิลบีโฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ

(โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล) เสนอราคา 1,872.00 บาท ราคา 1,872.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(CNTR-0087/63 )



แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ วิธึซื้อ/ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้’ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ ประมาณ จ้าง โดยสังเขป

7 จ้างตัดชุดปฏิ,บติง่านอาสาแพทย์ฉกเฉิน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางว่รฺรฺณีสัญกูล นางวรรัณ ีสัญกูล เป็นผู้มีอาชีพ

ตามโครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินอบต.นํ้าผุด เสนอราคา 8,000.00 ปาท ราคา 8,000.00 บาท ขายโดยุตรง

จำนวน 4 ชุด (เสื้อ กางเกง พร้อมปัก)

(CNTR0088/63 )

8 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยทำการเปลี่ยน 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เซอร์วิส ร้าน เจ เซอร์วิส เป็นผู้มีอาชีพ

แม็กเนติกคอนโทรล 30A และสายขั้ว เสนอราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท รับจ้างโดยตรง

คอมเพลสเซอร ์จำนวน 1 ชุด ( CNTR 0089/63 )

9 เข่าเต็นท ์จำนวน 1 หลัง โต๊ะและเก้าอี ้จำนวน 1,500.00 เฉ่พาะเจาะจง นางวาสนา ปราบโรค.. นางวาสนา ปราบโรค . เป็นผู้มีอาชีพ

4 ชุด ( CNIR-0090/63 ) เสนอราคา 1,500.00 บาท ราคา ... 1,500.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล)

10 จัดซื้อเครื่องดื่ม(นํ้าดื่ม จำนวน 14ถัง/กาแฟฺ : 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์ไข่ห่นู นายไพโรจน์ ไข่หนู เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน 15 ถุง และโอวัลดิด จำนวน 3 ถุง) เสนอราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ขายโดยตรง

(โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล)

(CNTR-0091/63)

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 11 รายการ 95,948.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอสเค สปรอร์ต (ประเทศไทย) หจก. พีเอสเค สปรอร์ต (ประเทศไทย) เป็นผู้มีอาชีพ

( CNTR-0092/63 ) เสนอราคา 95,978.00 บาท ราคา 95,948.00 บาท ขายโดยตรง



แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน บกราคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ งานชัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ วิธีซื้อ/ ผู้เสนอราคาแล ชราคาที่เสนอ ผ้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก

ที่ ประมาณ จ้าง โดยสังเขป

12 จัดซื้อหิน 3/4 จำนวน 2 รถหกล้อ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จุนวัสดุก่อสร้าง ร้าน ิจุนวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้มีอ่าชีพ

(CNTR-0093/63 ) เสนอราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท: ขายโดยตรง

13 จัดซื้อของรางวัล/ของขวัญนักแสดง/วัสดุ 30,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บีเค เค กิ๊ฟช้อป ร้าน บ ีเค เคกิ๊ฟช้อป เป็นผู้มีอ่าชีพ

อุปกรณ์ต่างๆ (เครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ) เสนอราคา 30,990.00 บาท ราคา 30,990.00 บาท ขายโดยตรง

(CNTR-0094/63 )

14 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ 3,731.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูศิลป้โฆษณา............. ร้าน ชูคิลป๋โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน 8 ป้าย (โครงการจัดกิจกรรมวันิเด็กแหิง่ชาติ) เสนอราคา 3,731.00 บาท ราคา 3,731.00 บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0095/63 ) . : ........ .

15 จ้างจัดเตรียมสถานท่ีสำหรับโครงการจัด 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรสักด ็คงสง นายพรสัก่ด ็คงสง เป็นผู้มีอาชีพ

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ) : เสนอราคา 19,000.00 บาท ราคา 19,000.00 บาท รัปจ้างโดยตรง

(CNTR-0098/63 )

16 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัคร 1,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูศึลป้โฆษณา ร้าน ชูคิลป้โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ

เด็กเล็ก ศพด.อบต.นํ้าผุด จำนวน 5 ป้าย เสนอราคา 1,870.00 บาท ราคา 1,870.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(CNTR-009/63)



แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

อำดับ 

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธี ซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและรา คาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

17 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการ 500.00 เฉพาะเจาะจง ปริษัทดิอกเตอร์พีซี 2004 จำกัด บริษัท ด๊อกเตอร์พีซ ี2004■ จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

ติดตั้ง windows ใหม่ เสนอราคา 500.00 บาท ราคา ■ 500,00 บาท รับจ้างโดยตรง

(CNTR-0100/63 )

18 จัดช้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับ 490.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ รอดคืน นายธีรยุทธ รอดคืน เป็นผู้มีอาชีพ

เปลี่ยนรถจักรยานยนต ์หมายเลขทะเบียน เสนอราคา 490.00 บาท ราคา 490.00 บาท รับจ้างโดยตรง

ขพม 475 ตรัง (ยางนอก/ยางใน/ผ้าเบรค)

( CNTR-0101/63 ) . :

19 จ้างอัดจารบี และซ่อมแช่มรถยนต์ส่วนกลาง ;: 1,858.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลู่สิทธิ้การซ่าง . . . ร้าน; ลู่สิทธ้ิการซ่าง เป็นผู้มีอาชีพ

หมายเลขทะเบียน บต 7422 ตรัง เสนอราคา 1 ,858.00 บาท ราคา 1,858.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(CNTR-0102/63 )

20 จ้างเปลี่ยนถ่ายนํ้า:มันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ้ หนูจืด นาย:สรคัก่ด ็หนูจืด เป็นผู้มีอาชีพ

หมายเลขทะเบียน กข 7107 ตรัง เสนอราคา 1 ,050.00 บาท ราคา 1,050.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(CNTR-0103/63 )

21 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยเร้จ หมู่ท่ี 3 342,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดริลส ์มาสเตอร ์จำกัด บริษัท ดริลส ์มาสเตอร ์จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

( CNTR-0104/63) เสนอราคา 342,000.00 บาท ราคา 342,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง



แบบ สขร.!

สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินงบ จุรู่เ. ?อ/ ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการิคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก

“VT ประมาณ จ้าง โดยสังเขป

22 จัดชื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง 33,900.00 เฉพาะ เจาะจง ร้าน โชติมณี:ช้พ่พลาย ร้าน โชติมณีซัพพลาย เป็นผู้มีอาชีพ

ยางมะตอยนํ้า CRS-2 จำนวน 65 ลิตร เสนอราคา 33,900.00 บาท ราคา 33,900.00 บาท ขายโดยตรง

( CNTR-0105/63 )

23 จ้างทำบีายไวนิลประขาส้มพ้นธกิจกรรม 3,171.00 เฉพาะ เจาะจง ร้าน ขุ่คิลป็โฆษณา ร้าน ชูคิลป้โฆษ่ณา เป็นผู้มีอาชีพ

จิตอาสา วันพ่อขุ่นรามคำแหง จำนวน 2 ป้าย เสนอราคา 3,171.00 บาท ราคา 3,171.00: บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0106/63 )

24 จัดชื้อผ้าเวทลุ๊คสีเหลือง จำนวน 1 ม้วน 2,996.00 เฉพาะ เจาะจง ร้าน สิริรัตน ์ำ: ร้าน สิริรัตน์ เป็นผู้มีอาชีพ

ผ้าเวทลุ๊คสิขาว จำนวน 1 ม้วน เสนอราคา 2,996.00 บาท ราคา 2,996.00: บาท ขายโดยตรง

( CNTR-0107/63 ) "กิจกรรมจิตอาสา วันพ่อขุนรามคำแหง,'

25 จัดชื้อนํ้าดื่ม ขนาด 350 ซีข ีจำนวน 42 โหล 1,920.00 เฉพาะ เจาะจง นางสาวสุภาพรแซ่จ้อง นางสาวสุภาพร แซ่จ้อง เป็นผู้มีอาชีพ

นํ้าแข็ง (หลอดใหญ) จำนวน 80 กก. เสนอราคา . 1,920.00 บาท ราคา 1,920.00 บาท ขายโดยตรง

( CNTr-0108/63 ) ''กิจกรรมจิตอาสา วันพ่อขุนรามคำแหง"

26 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพและ ■ 695.10 เฉพาะ เจาะจง นางสาวอภิรติ เซ่งฮ่อ นางสาวอภิรต ิเซ่งฮ่อ เป็นผู้มีอาชีพ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบฯ 2562 ■ เสนอราคา 695.10 บาท ราคา 695.10 บาท รับจ้างโดยตรง

(CNTR-0109/63 )



แบบ สชร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผฺด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 

ที่

งานจัดซื้อชัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก 

โดยสังเขป

27 จัดซื้อหินผ ุพร้อมถมและปรับเกลี่ยถนน 208,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิง วงศเจริญ นายประวิง วงศเจริญ เป็นผู้มีอาชีพ

ภายในตำบลนํ้าผุด จำนวน 13 สาย เสนอราคา 208,500,00 บาท ราคา 208,500.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(CNTR-0111/63 )

28 จัดซื้อนํ้ามันเบนชิน 91 จำนวน 40 ลิตร 1,790.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์ไข่หนู นายไพโรจน์ ไข่หนู เป็นผู้มีอาชีพ

และนํ้ามันหล่อล่ืน 2T จำนวน 3 กระป๋อง เสนอราคา 1,790.00 บาท ราคา 1,790.00 บาท ขายโดยตรง

( CNTr-0114/63 ) "กิจกรรมจิตอาสา วันพ่อขนรามคำแหง"

(ลงชอ). .ผ์รายงาน (ลงชืยี):. ผัตรวจสอบ

(นางสาว่ลลิตา มากราช) (นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล) ;


