
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าคุด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าคุด ได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 

เดือน (แบบ สขร.๑) เพื่อจะให้ประชาชนได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน นั้น

เพื่อเป็นการเปิดข้อมูลข่าวสารทางราชการ ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้า 

ผุด จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สชร.๑) ประจำเดือน 

มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

๒๕๖๓

(นายวิศาตร แสงศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด

ประกาศ ณ /๓-•■เดือน ฒษา



แบบ สชร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนดำบลนํ้าผุด อำเภอเมีอง จังหวัดพรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีชื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่โดัรับการคัดเลือกและราคา เหดุผลที่ดัดเลือก 

โดยสังเขป

๑ จัดชื้อวัสดุเพื่อใชัเ1นการจัดนิทรรศการ ๑,๒๑๐.0๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เนื่องใน เสนอราคา ๑,๒๑๐.๐๐ บาท ราคา ๑,๒๑๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง
''วันท้องถิ่นไทย ประจำป ี๒๕๖๓''

จำนวน ๖ รายการ

๖๓-๔๕-๐๐๑๑๑-๕๓๒๐๓๐๐-๐๐๐๑๓

๒ ย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์เลขหมาย ๐๗๕-๒๕๙๑๓๐ ๑,๖๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอท ีจำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีอาชีพ

เสนอราคา ๑,๖๐๕.๐๐ บาท ราคา ๑,๖๐๕.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

๖๓-๔๕-๐๐๑๑๑-๕๓๔๐๕๐๐-๐๐๐๐๒

๓ จัดชื้อถุงดำ ขนาด ๓๐x๔๐ นว ๑๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน ๒ แพ็ค เสนอราคา ๑๗๐.๐๐ บาท ราคา ๑๗๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

๖๓-๔๕-๐๐!อ๖๔-๕๓๒๐๓๐๐-๐๐๐๐!อ

<ร1 โครงการ่ก่อสร้างหลังคาเช่ือมอาคารศูนย์พัฒนา ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อั้นซ้าย วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อั้นซ้าย วิศวกรรม เป็นผู้มีอาชีพ
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด เสนอราคา ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-O®๒๔/๖๓ )



แบบ สขร.๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดึอน มีนาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนดำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดพรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีชื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสังเขป

๕ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (5)๖,๕(5)0.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.ดี.เย้าส ์คอมพิวเตอร์ ร้าน ซี.ดี.เฮาส์ คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพ

-หมึก Fuji Xerox CMm๐๕df Black เสนอราคา ๑๖,๕๑๐.๐๐ บาท ราคา ๑๖,๕๑๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

จำนวน ๑ ตลับ

-หมึก Fuji Xerox CMcn๐๕df Cyan

จำนวน ๑ ตลับ

-หมึก Fuji Xerox 071๓๐๕df Magenta

จำนวน ๑ ตลับ

- หมึก Fuji Xerox CMm๐๕df Yellow

จำนวน ๑ ตลับ

-ตัวรับสัญญาณไร้สาย USB

จำนวน ๑ อัน

( CNTR-O®๒๙/๖๓ )

๖ ดำเนินการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5),(5)๓๕.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.ดี.เย้าส์ คอมพิวเตอร์ ร้าน ซี.ดี.เฮาส์ คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพ

—
โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร ์(ชนิดต้ังโต๊ะ)
------ ------- ------- เสนอราคา ๑,๑๓๕.๐๐ บาท ราคา ๑,๑๓๕.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

หมายเลขครุภัณฑ ์๔๑๖-๕๔-๐๐๑๔
-ติดต้ัง Anti Virus พร้อมสแกนไวรัส

—
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดต้ังโต๊ะ)

หมายเลขครุภัณฑ์กา ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๖

——
-ติดต้ัง Windows พร้อมโปรแกรมใช้งาน

( CNTR-OC5)๓๐/๖๓ )
--- ---------- -------- ------------------------------------------ --------- —--------- - -- ---- ---------------- -- ------ ------------------—



แบบ สขร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมีอง จังหวัดพรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ใด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

๗ จ้างเหมาบริการสอนนักเรียนศูย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๘,00๐.๐0 เฉพาะเจาะจง นางสาววิกานดา แก้วละเอียด นางสาววิกานดา แก้วละเอียด เป็นผู้มีอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด จำนวน ๑ ราย เสนอราคา ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

จำนวน ๒ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

( CNTR-O®๓๑/๖๓ )

๘ จ้างเหมาบริการสอนนักเรียนศูย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง จินตนา บำรุงรัตน์ จินตนา บำรุงรัตน์ เป็นผู้มีอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด จำนวน ๑ ราย เสนอราคา ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

จำนวน ๒ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

( CNTR-O®๓๒/๖๓ )

๙ จ้างเหมาบริการสอนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา อ้นชู นางกรรณิกา อ้นชู เป็นผู้มีอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด จำนวน ๑ ราย เสนอราคา ๙,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๙,๐๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-O®๓๓/๖๓ )

๑๐ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.ดี.เอ้าส ์คอมพิวเตอร์ ร้าน ซี.ดี.เอ้าส ์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพ

-หมึก Canon ๘๕๐ PCBK จำนวน ๒ ตลับ เสนอราคา ๙,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๙,๐๐๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

-หมึก Canon ๗๕๑ Balck จำนวน ๒ ตลับ

-หมึก Canon ๗๕๑ Cyan จำนวน ๒ ตลับ

■หมึก Canon ๗๕๑ Magenta จำนวน ๒ ตลับ

■หมึก Canon ๗๕๑ Yellow จำนวน ๒ ตลับ

( CNTR-O®๓๔/๖๓ )



แบบ สขร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนพำบล,นาผุด อำเภอเมีอง จังหวัดพรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดช้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีช้ือ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือกและราคา เหดุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

6)6) จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ๒๘,๓๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.ดี.เร้าส์ คอมพิวเตอร์ ร้าน ซี.ดี.เร้าส ์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพ

-แป้นพิมพ์ USB จำนวน ๑ อัน เสนอราคา ๒๘,๓๒๐.๐๐ บาท ราคา ๒๘,๓๒๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

-หมึก Fuji Xerox CMm๐๕df Black 

จำนวน ๑ ตลับ

-หมึก Fuji Xerox CMcno๕df Cyan

จำนวน ๑ ตลับ

——— - หมึก Fuji Xerox CMm๐๕df Magenta

จำนวน ๑ ตลับ

-หมึก Fuji Xerox CM๓๐๕df Yellow

จำนวน ๑ ตลับ

หมึก Hp Laserjet ๑๒A

— ( CNTR-O®๓๕/๖๓ )

๑๒ จัดช้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน ๒ รายการ 

หมึก Fuji Xerox Pte๖๕dw จำนวน ๒ ตลับ 

เมาส ์USB จำนวน ๓ อัน

๖,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.ดี.เย้าส์ คอมพิวเตอร์ ร้าน ซี.ดี.เร้าส ์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพ

เสนอราคา ๖,๐๕๐.๐๐ บาท ราคา ๖,๐๕๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

( CNTR-O®๓๖/๖๓ )

6)๓ เครื่องสูบนํ้าบาดาลซัมเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ ๒๕,๘๙๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เป็นผู้มีอาชีพ

แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง เสนอราคา ๒๕,๘๙๔.๐๐ บาท ราคา ๒๕,๘๙๔.๐๐ บาท ขายโดยตรง

( CNTR-O6)m๗/๖๓ )



แบบ สขร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเลือน มีนาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ท่ี[ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป
ธ)๕ จ่างท่าบายเวนล ขนาด ๑.0๐x๓.๐๐ เมตร ๓๙0.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชูศลปเฆษณา ชูศ่ลปเฆษณา เบนผูมอาชพ

( CNTR-O®๓๘/๖๓ ) เสนอราคา ๓๙๐.๐๐ บาท ราคา ๓๙๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

ธ)๕ จ้างอัดจารบ ีรถยนต์ส่วนกลาง ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ลู่สิทธิ้การช่าง ร้าน ลู่สิทธี้การช่าง เป็นผู้มีอาชีพ

หมายเลขทะเบียน บด ๗๔๒๒ ตรัง เสนอราคา ๕๐๐.๐๐ บาท ราคา ๕๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง
(รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์)

( CNTR-O®๓๙/๖๓ )

ธ)๖ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ๖,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน คงแก้วพาณิช ร้าน คงแก้วพาณิช เป็นผู้มีอาชีพ
จำนวน ๖ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เสนอราคา ๖,๘๕๐.๐๐ บาท ราคา ๖,๘๕๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

๑. คราดเหล็กพร้อมด้ามเหล็ก ๖ ซี่

ด้ามยาว ๑.๕ ม.จำนวน ๓ อัน

๒. สแลนกรองแสง (สีเขียว)จำนวน ๒ ม้วน
๔. หน้าดิน (เป็นดินร่วน สีนี้าตาลบนแดง)

จำนวน ๔ คิว

๕. ดินปลูก จำนวน ๔ คิว

(ประกอบด้วย แกลบดำ ขุยมะพร้าว ปุยคอก

หน้าดิน จุลินท่รีย ์ปุยหมัก)

(CNTR-0140/63)



แบบ สขร.®

สรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดีอน มีนาคม ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดพรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดชัอจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีซึ้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่1ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

๑๗ วัสดุก่อสร้างสำหรับงานกิจการประปา ๗,๐๙๕.๔๒ เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนดิก หจก.แมกเนดิก เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน ๗ รายการ เสนอราคา ๗,๐๙๕.๔๒ บาท ราคา ๗,๐๙๕.๔๒ บาท ขายโดยตรง

\ CNTR-O©๔๑/๖๓ )

๑(ร9ิ จ้างตรวจเช็ค และซ่อมแซมไดชาร์จ ๕,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจเร พูลสุทธิ้ นายจเร พูลสุทธิ้ เป็นผู้มีอาชีพ

รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน เสนอราคา ๕,๓๐๐.๐๐ บาท ราคา ๕,๓๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

บท ๓๕๑๐ ตรัง (รถอปพร.)

( CNTR-O©๔๒/๖๓ )

๑๙ จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อส่งนํ้าประปา ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายประวิง วงศ์เจริญ นายประวิง วงศ์เจริญ เป็นผู้มีอาชีพ

หน่วยห้วยหรั่ง หมู่ที ่๓ ตำบลนํ้าผุด เสนอราคา ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๔,๐๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

จำนวน ๕ ชั่วโมง

( CNTR-O©๔๓/๖๓ )

๒๐ จ้างซ่อมแซมล้อวัดระยะทาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เชียรสวัสดี ้เซ็นเตอร ์เชอร์เวย์อิ้ง เชียรสวัสดี ้เซ็นเตอร ์เซอร์เวย์อ้ิง เป็นผู้มีอาชีพ

๐๘๖-๕๔-๐๐๐๒ โดยการเปล่ียนสายพาน เสนอราคา ๒,๘๐๐.๐๐ บาท ราคา ๒,๘๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

จำนวน ๑ เส้น

( CNTR-O®๔๔/๖๓ )

— ------------------------ .---------------------------------- ----------- ----- -- — —- ----------- ------—_------------------ ---- -------------------- ----------------------------- ------------------ --------------------—



แบบ สขร.๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสังเขป

๒๑ วัสดุก่อสร้างสำหรับงานกิจการประปา 

๑.ท่อ PVC ขนาด ๓" จำนวน ๑๐ เส้น 

๒.ท่อ PVC ขนาด ๒" จำนวน ๑๐ เส้น 

๓.เทปพันเกลียว จำนวน ๕๐ ม้วน

๗,๔๓๓-๘0 เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เป็นผู้มีอาชีพ

เสนอราคา ๗,๔๓๓.๘๐ บาท ราคา ๗,๔๓๓.๘๐ บาท ขายโดยตรง

( CNTR-O®๕๐/๖๓ )

๒๒ จัดซื้อเครื่องสูบนี้าแบบหอยโข่ง ๒๔,๗๑๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เป็นผู้มีอาชีพ
ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง เสนอราคา ๒๔,๗๑๗.๐๐ บาท ราคา ๒๔,๗๑๗.๐๐ บาท ขายโดยตรง
( CNTR-O(5)๕๑/๖๓ )

๒๓ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ๑๔๑,๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอสเค สปอร์ต (ประเทศไทย) หจก. พีเอสเค สปอร์ต (ประเทศไทย) เป็นผู้มีอาชีพ
ของที่ระลึก และชุดกีฬา เสนอราคา ๑๔๑,๕๑๐.๐๐ บาท ราคา ๑๔๑,๕๑๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

—.—_ ( CNTR-O®๕๒/๖๓ )

๒๔ จัดซื้อผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัย ๒๔,๕๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างอุดมกิจ ห้างอุดมกิจ เป็นผู้มีอาชีพ
จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ เสนอราคา ๒๔,๕๖๕.๐๐ บาท ราคา ๒๔,๕๖๕.๐๐ บาท ขายโดยตรง

-ผ้าฝ็ายป่านมัสลิน ๖๐ จำนวน ๒๔๐ หลา

— -ผ้า T/C ดอก หน้ากว้าง ๔๕" จำนวน ๑๗๙ หล'-

-ผ้าเด็กโตร่อนจำนวน ๑๓๐ หลา

( CNTR-O®๕๓/๖๓ )



แบบ สขร.๑
สรุปผลการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีชื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

๒๕ ชื้อผ้าทอตำบลนํ้าผุด จำนวน ๓๐ ผืน ๔,๕00.๐๐ เฉพาะเจาะจง กลุ่มทอผ้าตำบลนํ้าผุด กลุ่มทอผ้าตำบลนํ้าผุด เป็นผู้มีอาชีพ

( CNTR-๐๑๕๔/๖๓ ) เสนอราคา ๒๔,๕๖๕.๐๐ บาท ราคา ๒๔,๕๖๕.๐๐ บาท ขายโดยตรง

๒๖ จัดชื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ตามโครงการฯ ๑๔,๓๖๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน ๕ รายการ เสนอราคา ๑๔,๓๖๖.๐๐ บาท ราคา ๑๔,๓๖๖.๐๐ บาท ขายโดยตรง

- ไหมพรม จำนวน ๗๒ ม้วน

- ด้ายซัมเมอร ์จำนวน ๗๔ ม้วน

- ไหมฟ ูจำนวน ๑๔๔ ม้วน

- ด้าย จำนวน ๗๒ หลอด

- เข็มถัก จำนวน ๗๒ อัน

( CNTR-O®๕๕/๖๓ )

๒๗ จ้างทำบล็อกประดิษฐ์ของใช้ ๑๙,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายบุญนอง เอียดราช นายบุญนอง เอียดราช เป็นผู้มีอาชีพ

จากไหมพรมและไหมฟู เสนอราคา ๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท ราคา ๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

( CNTR-O®๕๖/๖๓ )

๒๘ จัดชื้อกาวขนิดใส ๕๐๐ กรัม ๒,๘๒๔.๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน ๑๒ กระป๋อง เสนอราคา ๒,๘๒๔.๘๐ บาท ราคา ๒,๘๒๔.๘๐ บาท ขายโดยตรง

( CNTR-OS)๕๗/๖๓ )



แบบ สขร.๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่โด้รับการคัดเสือกและราคา เหตุผลที่คัดเสือก 

โดยสังเขป

๒๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย ๑๐,๒๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง โสรญา ของฝากของที่ระลึก โสรญา ของฝากของที่ระลึก เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน ๗ รายการ เสนอราคา ๑๐,๒๓๘.๐๐ บาท ราคา ๑๐,๒๓๘.๐๐ บาท ขายโดยตรง

( CNTR-O®๕๘/๖๓ )

๒๙ จ้างเหมาบริการสอนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา อ้นชู นางกรรณิกา อ้นชู เป็นผู้มีอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด จำนวน ๑ ราย เสนอราคา ๙,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๙,๐๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-O®๕๙/๖๓ )

(ลงช่ือ). ผู้รายงาน

(นางสาวลลิตา มากราช)

(ลงชื่อ)........... .ไ^?โโโโโโ.โโผูตรวจสอบ

(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)


