
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้ายุด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ, 
๒๕๖๓ ชึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้ายุด ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบ 
เดือน (แบบ สชร.๑) เพื่อจะให้ประชาชนได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน นั้น

เพื่อเป็นการเปิดข้อมูลข่าวสารทางราชการในการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้า 
ผุด จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน



แบบ สขร.๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบล,นาผุด อำเภอเมือง จังหวัดพรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเสือกและราคา เหดุผลที่คัดเสือก 

โดยสังเขป

๑ จัดซื้อสายLAN สำเร็จรูป ๑๕ เมตร ๒๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง วรรธนะการไฟฟ้า วรรธนะการไฟฟ้า เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน ๑ เส้น เสนอราคา ๒๕๕.๐๐ บาท ราคา ๒๕๕.๐๐ บาท ขายโดยตรง

๖๓-๔๕-๐๐๒๔๑-๕๓๓๑๔๐๐-๐๐๐๐๓

๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังแชมเปญ ๗๑๐,๒๒๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตตน์เกรียงไกร จำกัด บริษัท กิตตน์เกรียงไกร จำกัด คุณสมน้ตถูกต้องตาม

พร้อมระบบส่งนํ้าบ้านปลวกล้วน หมู่ที ่๑๐ เสนอราคา ๗๑๐,๒๒๒.๐๐ บาท ราคา ๗๑๐,๒๒๒.๐๐ บาท เงื่อนไขในเอกสารสอบฯ

( CNTR-O©๒๘/๖๓-๑) และเป็นผู้เสนอราคา

ตํ่าสุด

๓ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำทรับงาน ๖๕,๔๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดือกเตอร์พีซ ี๒๐๐๔ จำกัด บริษัท ด้อกเตอร์พีข ี๒๐๐๔ จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

ประมวลผล แบบที ่๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่ เสนอราคา ๖๕,๔๗๐.๐๐ บาท ราคา ๖๕,๔๗๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว),เครื่องสำรองไฟฟ้า

ขนาด ๘๐๐ VA,อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก

ประสงค์ (smart Card Reader)

( CNTR-O®๔๕/๖๓ ) ---- -------- - -----

๔ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ๑,๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดือกเตอร์พีซ ี๒๐๐๔ จำกัด บริษัท ดือกเตอร์พืซี ๒๐๐๔ จำกัด เป็นผู้มือาชีพ

(smart card reader) ๖ เครื่อง เสนอราคา ๑,๓๘๐.๐๐ บาท ราคา ๑,๓๘๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

( CNTR-O®๔๖/๖๓ )



แบบ สชร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนพำบลน้ํๆผุด อำเภอเมือง จังหวัดพรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่!ด้รับการคัดเสือกและราคา เหตุผลที่คัดเสือก 

โดยสังเขป

๕ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์!น้ตบุ๊ค (5)๔,๙00.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต๊อกเตอร์พืข ี๒๐๐๔ จำกัด บริษัท ต๊อกเตอร์พีซ ี๒๐๐๔ จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

( CNTR-O®๔๗/๖๓ ) เสนอราคา ๑๕,๙๐๐.๐๐ บาท ราคา ๑๔,๙๐๐.๐๐ ‘บาท ขายโดยตรง

๖ จัดซื้อเครื่องคอมทิวเตอร์สำหรับงานสำนักง ๒๔,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ต๊อกเตอร์พีขี ๒๐๐๔ จำกัด บริษัท ต๊อกเตอร์พีซ ี๒๐๐๔ จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

1เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDmวดำ ชนิด เสนอราคา ๒๕,๗๐๐.๐๐ บาท ราคา ๒๕,๗๐๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

Network แบบที ่๑

( CNTR-O®๔๘/๖๓ )

๗ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สำหรับงานประมวล ๒๔,๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ต๊อกเตอร์พีซี ๒๐๐๔ จำกัด บริษัท ต๊อกเตอร์พีซ ี๒๐๐๔ จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

แบบที ่๑*,เครื่องพิมพ์เชอร์หรือ LED ขาวดำ เสนอราคา ๒๔,๔๙๐.๐๐ บาท ราคา ๒๔,๔๙๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

( CNTR-og^๙/๖๓ )

๘ จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าใซ้นํ้ามันเอเพลิงเบนซิน ขนาด ๑๔,๓๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน คงแก้วพานิช ร้าน คงแก้วพานิช เป็นผู้มีอาชีพ

๖.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เสนอราคา ๒๔,๔๙๐.๐๐ บาท ราคา ๒๔,๔๙๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

-------_

-ท่อสปริงยาง ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๔ เมตร ----- ------ ------
( CNTR-O®๖๐/๖๓ )



แบบ สขร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนดำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดพรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีชื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ท่ี!ด้รับการคัดเถือกและราคา เหดุผลที่ดัดเลือก 

โดยสังเขป

๙ จัดชื้อเครื่องคอมทิวเตอ์โน๊ตบุ๊กสำหรับงาน ๔๖,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊อกเตอร์พืซ ี๒๐๐๔ จำกัด บริษัท ด๊อกเตอร์พีซ ี๒๐๐๔ จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

สำนักงาน,เครื่องพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ เสนอราคา ๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท ราคา ๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

หรือ LED สี

( CNTR-O©๖๑/๖๓ )

๑๐ จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
เพื่อปฏิบัติงานในรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 

อบต.นํ้าผุด ตามโครงการระบบ

๒๗,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวิรัฐ ษัฎเสน

เสนอราคา ๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท

นายวิรัฐ ษัฎเสน

ราคา ๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท

เป็นผู้มีอาชีพ 

รับจ้างโดยตรง

การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำป ี๒๕๖๓

——— ( CNTR-O®๖๒/๖๓ ) -----—------------ ----------- -- ——---------- --------------------------- ---------------- -

๑๑ จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
เพื่อปฏิบ้ติงานในรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 

อบต.นํ้าผุด ตามโครงการระบบ 

การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำป ี๒๕๖๓

( CNTR-O®๖๓/๖๓ )

๒๗,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายถาวร อ่อนช่วย

เสนอราคา ๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท

นายถาวร อ่อนช่วย

ราคา ๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท

เป็นผู้มีอาชีพ 

รับจ้างโดยตรง



แบบ สชร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดพรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดชัอจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธึซ์อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

๑๒ จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์อุกเฉิน ๒๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุทิพย ์สุดศรี นายสุทิพย ์สุดศรี เป็นผู้มีอาชีพ

เพื่อปฏิบัติงานในรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เสนอราคา ๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท ราคา ๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

อบต.นํ้าผุด ตามโครงการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำป ี๒๕๖๓

( CNTR-O®๖๔/๖๓ )

๑๓ จ้างข่อมเครื่องพริ้นเตอร์หมาย ๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์พีซ ี๒๐๐๔ จำกัด บริษัท ด๊อกเตอร์พีซ ี๒๐๐๔ จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

เลขครุภณฑ ๔๗๙-๖๒-๐๐๒๓ เสนอราคา ๔,๒๐๐.๐๐ บาท ราคา ๔,๒๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-O®๖๕/๖๓ )

๑๔ จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน ๒๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายประกอบ เอียดศรี นายประกอบ เอียดศรีรี เป็นผู้มีอาชีพ

—

เพื่อปฏิบัติงานในรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 

อบต.นํ้าผุด ตามโครงการระบบ 

การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำป ี๒๕๖๓

( CNTR-OG)๖๖/๖๓ )

-----------. ..... ... .—

---------- ----- ....

เสนอราคา ๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท ราคา ๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

—

----- -----------------------------------------------

.......------------- ---------

--------------- -

—-- ------- ....... ------ -------- ------------- -- ----- ------------------- --  - -----------------------

—



แบบ สขร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดซ๋ึอจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีขื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ใด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

๑๕ จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน ๓๑,๕00.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน ์คงะออ นางสาวดารารัตน์ คงะออ เป็นผู้มีอาชีพ

เพื่อปฏิบัติงานในรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เสนอราคา ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท ราคา ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

อบต.นํ้าผุด ตามโครงการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำป ี๒๕๖๓

๑๖

( CNTR-O®๖๗/๖๓ )

จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน ๓๑,๕00.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอันทิกา ยอดศรี นางสาวอันทิกา ยอดศรี เป็นผู้มีอาชีพ

— เพื่อปฏิบัติงานในรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เสนอราคา ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท ราคา ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

อบต.นํ้าผุด ตามโครงการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำป ี๒๕๖๓ 

( CNTR-O®)๖๘/๖๓ ) ----- --- ---------- —

—............. --.

นายสุทัศน ์มากแก้ว

เสนอราคา ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท

นายสุทัศน ์มากแก้ว

ราคา ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท

เป็นผู้มีอาชีพ 

รับจ้างโดยตรง

๑๗ จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อปฏิบัติงานในรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 

อบต.นํ้าผุด ตามโครงการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำป ี๒๕๖๓

( CNTR’O®๖๙/๖๓ )

๓๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

--------- ... ------  . . ... —....----- .---------- —



แบบ สขร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดช่ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดชื่อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีชื่อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ใด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

๑๘ จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน ๓ด,๒๐0.0๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ สังข์ทอง นางสาวดวงใจ สังข์ทอง เป็นผู้มีอาชีพ

เพื่อปฏิบัติงานในรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เสนอราคา ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท ราคา ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

อบต.นํ้าผุด ตามโครงการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำป ี๒๕๖๓

( CNTR-O®๗๑/๖๓ )

๑๙ จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน ๓๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาว•ขวัญนภา เลี้ยงพงษ์ นางสาวขวัญนภา เลี้ยงพงษ์ เป็นผู้มีอาชีพ

เพื่อปฏิบัติงานในรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องด้น เสนอราคา ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท ราคา ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

อบต.นํ้าผุด ตามโครงการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำป ี๒๕๖๓

( CNTR-O©๗๒/๖๓ )

๒0 จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน ๓๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ทองเพียง นายประเสริฐ ทองเพียง เป็นผู้มีอาชีพ

เพื่อปฏิบัติงานในรถปฏิบติการฉุกเฉินเบื้องต้น เสนอราคา ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท ราคา ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

อบต.นํ้าผุด ตามโครงการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำป ี๒๕๖๓

( CNTR-O๑๗๓/๖๓ )



แบบ สขร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีชื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ท่ีโด้รับการคัดเลือกและราคา เหดุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

๒๑ จัดชื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานกิจการประปา ๒๙,๖๓๓.๔๒ เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนดิก หจก.แมกเนดิก เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน ๑๕ รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เสนอราคา ๒๙,๖๓๓.๔๒ บาท ราคา ๒๙,๖๓๓.๔๒ บาท ขายโดยตรง

( CNTR-O©๗๔/๖๓ )

๒๒ จ้างเหมารถแบคโฮชุดซ่อมท่อส่งนํ้าประปา ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายประวิง วงศ์เจริญ นายประวิง วงศ์เจริญ เป็นผู้มีอาชีพ

— หน่วยไสชุดหิน หมู่ท่ี๙ ตำบลน้ําผุด เสนอราคา ๒๙,๖๓๓.๔๒ บาท ราคา ๒๙,๖๓๓.๔๒ บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-O®๗๔/๖๓ )

๒๓ ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ๙,๔๙๖.๒๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท แพ้ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด บริษัท แพ้ทอินเตอร ์คลีนนิ่ง จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

จำนวน ๓! รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เสนอราคา ๙,๔๙๖.๒๕ บาท ราคา ๙,๔๙๖.๒๕ บาท ขายโดยตรง

— -.... .
๑.นํ้ายาถูพ้ืน ขนาด ๔,๐๐๐ มล.จำนวน ๖ แกลอน

๒.นํ้ายาล้างห้องนํ้า ขนาด ๔,๐๐๐ มล. ...... _-------- — ... - -----_-----------------
จำนวน ๖ แกลอน
๓.นํ้ายาล้างจาน ขนาด๓,๘๐๐มล.

จำนวน ๒ แกลอน ---------------- ------- ---------------------

— ๔.ไม้กวาดหยากไย ่จำนวน ๓ อัน

๕.สบู่เหลวล้างมือขวดปัม จำนวน ๔ โหล .. ------------ ------- ------------------- ------------------------
( CNTR-O®๗๖/๖๓ )



แบบ สขร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีชื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่เดัรับการคัดเถือกและราคา เหตุผลที่คัดเถือก 

โดยสังเขป

๒๔ จัดช้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และปรอทวัดไข้ ๑๑,๔๐๐.0๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พุฒธิเมธ พาณิชย์ ร้าน พุฒธีเมธ พาณิชย์ เป็นผู้มีอาชีพ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เสนอราคา ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท ราคา ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

๑.เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ไม่

น้อยกว่า ๗๐% ขนาด ๔๕๐ มล. จำนวน ๑๐ ขวด

๒. ปรอทไข้ แบบอินฟาเรด จำนวน ๒ เครื่อง

( CNTR-O®๗๗/๖๓ )

๒๕ จัดชื้อการจัดชื้อยาและเวชภัณ์เพื่อใช้ตามโครง ๑๐,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พุฒธิเมธ พาณิชย์ ร้าน พุฒธิเมธ พาณิชย์ เป็นผู้มีอาชีพ

การระบบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอราคา ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท ราคา ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

จำนวน ๖ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.ถุงมือยางอนามัย เบอร ์M จำนวน ๔ กล่อง

๒.ผ้าปิดจมูก จำนวน ๔ กล่อง

๓.แอลกอฮอล์ ๗๐% ขนาด ๔๕๐ มล.

จำนวน ๖ ขวด
๔.นํ้าเกลือล้างแผล ขนาด ๑,๐๐๐ มล.

จำนวน ๔ ขวด

๕.หมวกตัวหนอน จำนวน ๓๐๐ ชิ้น

๖.นํ้ายาฆ่าเชื้อโรค ขนาด ๑,๐๐๐ มล.

จำนวน ๑ แกลอน

( CNTR-O®๗๘/๖๓ )



แบบ สขร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่โด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

๒๖ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุจำนวน ๑๕ รายการ ๓๗,๗๔๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง วรรธนะไฟฟ้า วรรธนะไฟฟ้า เป็นผู้มีอาชีพ

( CNTR-๐๑๘๐/๖๓ ) เสนอราคา ๓๗,๗๔๗.๐๐ บาท ราคา ๓๗,๗๔๗.๐๐ บาท ขายโดยตรง

๒๗ ชัดซื้อเก้าฮี้สำนักงาน,ตู้บานเลื่อนแบบทึบ, ๒๒,๗๐๐.0๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ประสิทธิ้เฟอร์นิเจอร์และโรงไม้นาโยง ร้าน ประสิทธี้เฟอร์นิเจอร์และโรงไม้นาโย' เป็นผู้มีอาชีพ

และแบบกระจก,โต๊ะประชุม,โต๊ะสำนักงาน เสนอราคา ๒๒,๗๐๐.๐๐ บาท ราคา ๒๒,๗๐๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

๒๘

( €พ7ร-๐๑๘๑/๖๓ ) ------------------------- ------ ---- -------------------------------- --------- —

จัดซื้อเก้าฮ้ีสำนักงาน,จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ๒๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ประสิทธี๋เฟอร์นิเจอร์และโรงไม้นาโยง ร้าน ประสิทธี้เฟอร์นิเจอร์และโรงไม้นาโย' เป็นผู้มีอาชีพ

( CNTR-O®๘๒/๖๓ ) เสนอราคา ๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท ราคา ๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

๒๙

๓๐

จัดซื้อเก้าฮ้ีสำนักงาน,จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน

( CNTR-O®๘๓/๖๓ )

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ขนาด ๒ แรง!

๔,๗๐๐.๐๐

๑๓,๕๓๕.๕๐

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ประสิทซ็เฟอร์นิเจอร์และโรงไม้นาโยง

เสนอราคา ๔,๗๐๐.๐๐ บาท

หจก.แมกเนติก

ร้าน ประสิทธิ้เฟอร์นิเจอร์และโรงไม้นาโย' 

ราคา ๔,๗๐๐.๐๐ บาท

หจก.แมกเนติก

เป็นผู้มีอาชีพ 

ขายโดยตรง

เป็นผู้มีอาชีพ

๓๑

( €1\ท"ก-๐๑๘๔/๖๓ )

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการได้แf 

๑.สายNYY ขนาด ๒*๑๖ oeo;o ๒๐๐ เมตร

๒.สายVAF ขนาด ๒*๑.๕ จำนวน ๒ ม้วน

( CNTR-O ๑๘๔/๖๓ )

๓๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

เสนอราคา ๑๓,๕๓๕.๕๐ บาท

วรรธนะไฟฟ้นั

เสนอราคา ๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท

ราคา ๑๓,๕๓๕.๕๐ บาท

วรรธนะไฟฟ้า

ราคา ๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท

ขายโดยตรง

เป็นผู้มีอาชีพ 

ขายโดยตรง



แบบ สชร.®
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีชื้อ/ 

จัาง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่1ด้รับการคัดเลือกและราคา เหทุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป

๓๒ จัดชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุได้แก่ ๒,๙๗๓.๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เป็นผู้มีอาชีพ

-สาย VCT ขนาด ๓*๒.๕ (TUN) ม้วน ๑๐๐เมตร เสนอราคา ๒,๙๗๓.๑๐ บาท ราคา ๒,๙๗๓.๑๐ บาท ขายโดยตรง

จำนวน ๑ ม้วน

( CNTR-O®๘๖/๖๓ )

๓๓ จ้างเหมาบริการสอนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา อ้นชู นางกรรณิกา อ้นชู เป็นผู้มีอาชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด เสนอราคา ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-O®๘๗/๖๓ )

๓๔ จ้างเหมาบริการสอนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง จินตนา บำรุงรัตน์ จินตนา บำรุงรัตน์ เป็นผู้มีอาชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด เสนอราคา ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-O®๘๘/๖๓ )

๓๕ จ้างเหมาบริการสอนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาววิกานดา แก้วละอียด นางสาววิกานดา แก้วละอียด เป็นผู้มีอาชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด เสนอราคา ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-O®๘๙/๖๓ )



นบบ สขร.®
สรุปผลการตำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธีซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ท่ี!ด้รับการคัดเสือกและราคา เหตุผลที่ดัดเสือก 

โดยสังเขป

๓๖ จัดซื้อ Drum OKI 6๔๑๒ จำนวน ๑ ลูก ๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีด ีเฮาส ์คอมพิวเตอร์ ร้าน ซีด ีเย้าส ์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพ

พร้อมเปลี่ยนเครื่องพริ้นเตอร์ เสนอราคา ๔,๘๐๐.๐๐ บาท ราคา ๔,๘๐๐.๐๐ บาท ขายโดยตรง

หมายเลขครุภัณฑ ๔๗๙-๖๐-๐๐๑๘

( CNTR-O®๙๐/๖๓ )

๓๗ จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนพร้อมติดตั้ง ๔,๒๓๕,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤต สืบสุข/ นายจักรกฤต สืบสุข/ คุณสมบตถูกต้องตาม

จำนวน ๑๑๓ ชุด ร้านโปรอินสตอเรชั่นแอนด๎เชอวิส ร้านโปรอินสตอเรช่ันแอนด์เซอวิส เงื่อนไขในเอกสารสอบฯ

( CNTR-O®๙๑/๖๓ ) เสนอราคา ๔,๘๐๐.๐๐ บาท ราคา ๔,๘๐๐.๐๐ บาท และเป็นผู้เสนอราคา

ตํ่าสุด

๓๘ จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือ ๓๑,๕00.0๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล หนูเหมือน นางสาวนิรมล หนูเหมือน เป็นผู้มีอาชีพ

ปฏิบัติงานในรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น เสนอราคา ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท ราคา ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท รับจ้างโดยตรง

อบต.‘นาผุด

( CNTR-O®๙๒/๖๓ )

(ลงช่ือ), .ผู้รายงาน

(นางสาวลลิตา มากราช)

(ลงช่ือ).........ไรุ^.ำโโโโโ...ผู้ตรวจสอบ

(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)


