
ปรีะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนั้าผด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจ้าเดือน 

กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้จัด ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อ 

จัดจ้างในรอนเดือน (แบบ สขร.๑) เพื่อจะให้ประชาชนได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน นั้น : ำ:

เพื่อเป็นการเปิดข้อมูลข่าวสารทางราชการ ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลนํ้าผุด จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบนสชร.®) 

ประจำเดือน กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วก้น:

ประกาศ:ณวันที ๑๓ เดือน

ำ(นายวิศาตร แสงศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด :



แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน คุมภาพันธ ์2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ดำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ วิธีซื้อ/ ผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหคุผลที่ดัดเลือก

ที่ ประมาณ จ้าง โดยสังเขป

1 จ้างช่อมฺปืนฉีดนํ้าท้ายรถ อัดจารบ ีและเปลี่ยนถ่าย 8,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สิทธการช่าง ร้าน่อู่สิทธิ้การช่าง มีสถานที่อำนวยควฺๅม

นามันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน เสนฺอฺราคา 8,790.00 ปาท ราคา 8,790,00 บาท สะดวกตรฺงตามวัตถุ

บต 7422 ตรัง ประสงค์เครงการ

2 จัดซื้อตรายาง จำนวน 16 อัน 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกโฆษณา ร้าน ไข่มุกโฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ

(สนง;ปลัด/กองคลัง/การการศึกษา/กองสวัสดิการๆ และกองช่าง) เสมอราคา 2,950.00 บาท ราคา 2,950.00 บาท ขายโดยตรง

3 จ้างเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องรถยนต์ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศัก่ดี ้หนูจืด นายสุรศักด ็หนูจืด เป็นผู้มีอาชีพ

หมายเลขทะเบียน บท 3510 ตรัง เสนอราคา 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท รับจ้างโดยตรง

( 63-45-00241-5320400 00004 )

4 โครงการปรันปรุงท่อเมนประปา หน่วย 565,000.00 ประกวดราคา หจก.ตรังกิจเจริญก่อสร้าง หจก.ตรังกิจเจริญก่อสร้าง คุณสมบตถูกต้องตาม

หนองห้าง หม่ท่ี 8 ( CNTR-0069/63 ) อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคา 565,000.00 บาท ราคา 565,000.00 บาท เงื่อนไขในเอกสารสอบฯ

(e-bidding) และเป็นผู้เสนอราคา

ต้าสุด

5 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 774.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูศึลบีโฆษณา ร้าน ชูศึลบีโฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ

ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย เสนอราคา 774.00 บาท ราคา 774.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกล่มสตรีตำบลนํ้าผุด)

(CNTR-0110/63)



แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการชัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ วิธีซื้อ/ ผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ที่โด้รับการคัดเสีอกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลีอก

ที่ ประมาณ จ้าง โดยสังเขป

6 จัดช้ือวัสดุ อุปกรณ ์และวัตถดิบ 9,476.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณีเต็มพร้อม นางปราณี เต็มพร้อม เป็นผู้มีอ่าชีพ

(โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกล่มสตรีตำบลนํ้าผุด)- เสนอฺราคา 9,476.00 บาท ราคา 9,476.00 บาท ขายโดยตรง

( CNTR0112/63 )

7 จ้างตรวจเช็คระยะ 50000 กม. รถยนต์ส่วนกลาง 3,372.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีชูซุอันดามันเชลล ์จำกัด บริษัท อีชูซุอันดามันเซลล์ จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 9043 ตรัง เสนอราคา 3,372.64 บาท ราคา 3,372.64 บาท- รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0113/63 )

8 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผล' 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีชูชุอันดามันเซลล ์จำกัด . บริษัท อีชูชุอันดามันเซลล์ จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

ติดตามและประเมินผลแผ่นพัฒ่นา ประจำป ี2562 เสนอราคา 900.00 บาท ราคา 900.00 บาท' รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0115/63 )

9 จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 4 วัน 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอำพัน ลำล่อง นางสาวอำพัน ลำล่อง เป็นผู้มีอ่าชีพ

รถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง เสนอราคา 54,000.00 บาท ราคา 54,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(โครงการเพ่ิมประส่ที่ธิภาพการปฏิบ้ติราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่นๆ)

( CNTR-0116/63 )

10 จัดชื้อวัสดุอุปกรณ ์( CNTR-0117/63 ) 1,276.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ

(โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบติราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่นฯ) เสนอราคา 1,276.00 บาท ราคา 1,276.00 บาท ขายโดยตรง



แบบ สชร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ดำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ วิธ ีซื้อ/ ผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ ประมาณ จ้า ง โดยสังเขป

11 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการฟิกอบรม จำนวน 46 ชุด 1,242.00 เฉพาะเจาะจง น่างสาวอำพัน ลำลอง นางสาวอำพัน ลำล่อง เป็นผู้มีอาชีพ

(โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่นฯ) เสนอราคา 1,242.00 บาท ราคา 1,242.00 บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0118/63 )

12 จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 2 ชี้น 2,000.00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มทอผ้าตำบลนํ้าผุด กลุ่มทอผ้าตำบลนํ้าผุด เป็นผู้มีอาชีพ

(ผ้าทอตำบลนํ้าผุด) ( CNTR-0119/63 ) เสนอราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ขายโดยตรง

(โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบัติราชการแก่ผู้มริหารท้องถิ่นฯ)

13 จ้างข่อมแช่มร่ะบบค่ลัชทํรถยนต์ส่วนกลาง 15,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลู่สิทธ้ิภารช่าง ........ ร้าน ลู่สิท&การช่าง เป็นผู้มีอาชีพ

หมายเลขทะเบียน บต 7422 ตรัง เสนอราคา 15,600.00 บาท ราคา 15,600.00 บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0120/63 )

14 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานแสดง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง น่างสาวอภิรดึเซ่งฮ่อ นางสาวอภิรดีเซ่งฮ่อ เป็นผู้มีอาชีพ

ผลการปฏิบัติงาน และรายงานติดตามผลและรายงานประเมิน เสนอราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

ผลแผนพัฒนา ( CNTR-0122/63 )

15 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 468.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูคิลบัโฆษณา ร้าน ชูศึลป็โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ

1.20x3 00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ( CNTR-0123/63 ) เสนอราคา 468.00 บาท ราคา 468.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่นฯ)



แบบ สขร.!

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ดำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ วิธี ชํ้อ/ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ใด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ ประมาณ จ้าง โดยสังเขป

16 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าบาดาลซัม,เมฺสซิเบิ้ล ขน่าด 39,394.00 เฉพาะ เจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เป็นผู้มีอาชีพ

1.5แรงม้า/จัดซ้ือเครื่องสูบนาแบบหอยโข่ง เสนอราคา 39,394.00 ปาท ราคา 39,394.00 บาท ขายโดยตรง

ขนาด 3 แรงม้า ( CNTR 0125/63 ) ........

17 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 231,000.00 เฉพาะ เจาะจง หจก;ช้างแสนการโยธา หจก.ช้างแสนการโยธา เป็นผู้มีอาชีพ

หน่วยห้วยหรั่ง หมู่ที ่3 เสนอราคา 231,000.00 บาท ราคา 231,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0126/63 ) ........

18 โครงการก่อสร้างระบบกรองนํ้าประปาหมู่บ้าน 304,000.00 เฉพาะ เจาะจง หจก;ช้างแสนการโยธา หจก.ช้างแสนการโยธา เป็นผู้มีอาชีพ

หน่วยบ้านควนดินแดง หมู่ท่ี 4 เสนอราคา 304,000.00 บาท ราคา 304,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0124/63 )

(ลงซื้อ)....: ผุรายงาน

(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)(นางสาวลลิตา มากราช)


