
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนำผด
เรื่อง ประชาสัมพ้’นธสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปริะจ้าเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้จัด ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ:สชร.๑):เพื่อจะให้ประชาชนได้ทร่าบถึงผลการปฏิบ้ติงวน นั้น

เพื่อเป็นการเปิดข้อมูลข่าวสารทางราชการในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลนํ้าผุด จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) 

ประจ้าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

■ (นายวิศาตร แสงศริ)
บายกองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด

ประกาศ: ณวันที ๘ เดือน มิฤน '.พ.ศ. ๒๕๖๓



แบบ สขร.1

ส'รุ้ปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ วิธี ซื้อ/ ผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ ประมาณ จ้าง โดยสังเขป

1 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยเรฺจ หมู่ที ่3 229,496.00 เอพาะเจาะจง บรีษัท ดริลสฺ มาสเตอร ์จำกัด บริษัท ดริลส ์มาสเตอร ์จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

(CNTR-0104/63 ) เสนอราคา 229,496.00 บาท ราคา 229,496.00 บาท รับจ้างโดยตรง

2 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ 90,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชันสปอร์ต ร้าน ชันสปอร์ต เป็นผู้มีอาชีพ

3000โด๊ส(ไซริ่งขนาด3ซีซี/เข็ม 1นิ้ว เล่นอราคา 90,250.00 บาท ราคา 90,250.00 บาท ขายโดยตรง

เบอร ์22/ ใบรับรองฉีดวัคซีน) และตะกร้อ

ครอบปากสุนัข จำนวน 1 อัน

(โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า).

( CNTR-0193/63 )

3 โครงการขุดลอกสระเก็บนํ้าหนองเครายุ้ง 138,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิง วงศ์เจริญ นายประวิง วงศ์เจริญ เป็นผู้มีอาชีพ

(หนองชุมแสง) หมู่ท่ี 4บ้านไร,พร ุต.นํ้าผุด เสนอราคา 138,800.00 ปาท ราคา 138,800.00 บาท รับจ้างโดยตรง

( CNTR-0194/63 )

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 18,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก:นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ

( CNTR-0195/63 ) สำนักงานบ่ลัดฯ เสนอราคา 18,760.00 บาท ราคา 18,760.00 บาท ขายโดยตรง

5 จัดซื้อนำมันเพลิงและหล่อล่ืน (ดีเซล) สำหรับ: 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์จำกัด บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

เติมรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานปลัดฯ ( CNTR-0196/63 งวดที ่2 มีนาคม-กันยายน 2563 เสนอราคา 80,000.00 บาท ราคา 80,000.00 บาท ขายโดยตรง



แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ วิธีซื้อ/ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก

ที่ ประมาณ จ้าง โดยสังเขป

6 จัดซ้อนํ้ามันเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) สำหรับ 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์จำกัด บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

เติมรถ่ยนต์ส่วนกลางสำนักงานปลัดๆ( CNTR-0197/63 ) เสนอราคา 25,000.00 บาท ราคา 25,000.00 บาท ขายโดยตรง

งวดท่ี 2 (มีนาคม-กันยายน 2563)

7 จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ ไข่หนู นายไพโรจน ์ไ ข่หนู เป็นผู้มีอาชีพ

นํ้ามันเบนซิน 91/แก๊สโซฮอล ์9 l/นํา้มันหล่อลื่น 2T ( CNTR-0198/63) เสนอราคา 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ขายโดยตรง

งวดท่ี 2 (มีนาคม-กันยายน 2563) (สนง.ปลัดฯ)

8 จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (เบนซิน 91/ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์ไข่หนู นายไพโรจน ์ไข่หนู ....... เป็นผู้มีอาชีพ

แก๊สโซฮ่อ่ส์ 9 l/นํา้มันหล่อลื่น 2T) ( CNTR-0199/63 ) เสนอราคา 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท ขายโดยตรง

งวดท่ี 2 (มีนาคม-กันยายน 2563) (กองคลัง)

9 จัดซื้อนํ้ามันเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) สำหรับ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ปริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์จำกัด บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

เดิมรถยนต์ส่วนกลางกองคลัง ( CNTR-0200/63 ) เสนอราคา 30,000.00 ปาท ราคา 30,000.00 บาท ขายโดยตรง

งวดท่ี 2 (มีนาคม-กันยายน 2563)

10 จัดชื้อนํ้ามันเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) สำหรับ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์จำกัด เป็นผู้มีอาชีพ

เติมรถยนต์ส่วนกลางกองซาง ( CNTR-0201/63 ) เสนอราคา 50,000.00 บาท ราคา 50,000.00 บาท ขายโดยตรง

งวดที ่2 (มีนาคม-กันยายน 2563)



แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ วิธ1ี เอ/ ผเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเสือกและราคา เหตุผลที่คัดเสือก

ที่ ประมาณ จ้าง โดยสังเขป

11 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (เบนซิน 91/ 10,000.00 เฉพาะ เจาะจง นายไพโรจน ์ไข่หมู นายไพโรจน ์ไข่หมู เป็นผู้มีอาชีพ

แก๊สโซฮอส์91/นํ้ามันหล่อลื่น 2T) ( CNTR-0202/63 เสนอราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ขายโดยตรง

งวดที ่2 (มีนาคม-กันยายน 2563) (กองช่าง)

12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 12,705.00 เฉพาะ เจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู’้มีอาชีพ

( CNTR-0203/63 ) กองสวัสดิการสังคม เสนอราคา 12,705.00 บาท ราคา 12,705.00 บาท ขายโดยตรง

.13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1,400.00 เฉพาะ เจาะจง ..หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ

( CNTR-0204/63 ) กองช่าง เสนอราคา 1,400.00 บาท ราคา 1,400.00 บาท ขายโดยตรง

14 . จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 7,129.00 เฉพาะ เจาะจง ห่จก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ

( CNTR-0205/63 ) กองการศึกษาฯ เสนอราคา 7,129.00 บาท ราคา 7,129.00 บ่าท ขายโดยตรง

15 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 12,190.00 เฉพาะ เจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ

( CNTR-0206/63 ) กองช่าง เสนอราคา :: 12,190.00 บาท ราคา 12,190.00 บาท ขายโดยตรง

16 โครงการถ่อสร้างถนน คสล.สายหัวยปราง 825,000.00 ประกวดราคา หจก.นาโยงการก่อสร้าง หจก.นาโยงการถ่อสร้าง คุณสมน้ตถูกต้องคาม

หมู่ที ่6 ตำบลนํ้าผุด อีเล็กทรอนิกส์ เสนอราคา 825,000.00 บาท ราคา 825,000.00 บาท เงอนไจในเอกสารสอบๆ

( CNTR-0207/63 ) (e-bidding) และเป็นยู้เสนอราคาตํ่าสุด



แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ 

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ

วิธี ซื้อ/ 

จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

17 จ้างทำสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง และสี 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท ์ไกรสุทธื้ นายชานนท์ ไกรสุทธี้ เป็นผู้มีอ่าชีพ

ทับทิม่ สำหรับติดรถยนต์ส่วนกลาง เสนอราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

หมายเลขทะเบียน บต 7422 ตรัง

(CNTR-0208/63 )

(ลงชีอ):..

(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)

..ผู้ตรวจสอบ


