
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด 
เร่ือง ประซาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตำบลน้ัาผุด ได้จัด ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สฃร.๑) เพ่ือจะให้ประซาซนได้ทราบถึงผลการปฏิปัติงาน น้ัน

เพื่อเปีนการเปีดข้อมูลข่าวสารทางราซการ ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลน้ําผุด จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการตำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

(นายวิศาตร แสงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ําผุด

I



แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสังเขป
1 โครงการถ่อสร้างถนนคสล.สายหนองโป้ะ 429,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บี.เอ็ม.พี.ซีวิลเอ็นจิเนิยร่ิง หจก.บี.เอ็ม.พี.ซีวิลเอ็นจิเนียร่ิง เป็นผู้มีอาชีพ

หมู่ท่ี 4 ต.น้ําผุด เสนอราคา 429,740.00 บาท ราคา 429,740.00 บาท รับจ้างโดยตรง

2 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูดืลบีโฆษณา ร้าน ชูศิลบีโฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ
(โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม) เสนอราคา 390.00 บาท ราคา 390.00 บาท รับจ้างโดยตรง
((ะผ!โ!-0313/62 )

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ
(โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม) เสนอราคา 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท ขายโดยตรง
( (ะผ7โ!- 0 3 1 6 / 6 2  )

4 เข่าอุปกรณ์เคร่ืองเสียง จำนวน 1 ชุด 800.00 เฉพาะเจาะจง นายรินณะรัตน์ ไหม่สวัสด้ิ นายธินณะรัตน์ ไหม่สวัสด้ี เป็นผู้มีอาชีพ
(โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม) เสนอราคา 800.00 บาท ราคา 800.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( ปผ!โ!-0317/62 )

5 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ืองรถยนต์ส่วนกลาง 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด้ิ หนูจืด นายสุรศักด หนูจืด เป็นผู้มือาชีพ
หมายเลขทะเบียน กฃ 7107 ตรัง ดังน้ี เสนอราคา 1,100.00 บาท ราคา 1,100.00 บาท รับจ้างโดยตรง
- ค่าอะไหล่ จำนวน 1 ลูก/กรองเคร่ือง จำนวน 1 ลูก
- น้ํามันเคร่ือง 1 แกลอน/ค่าบริการ (01^178-0320/62)



แบบ สจร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดีอน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธี1ซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป
6 จ้างอัดจารบี และเช่ือมขาบังโคลน รถยนต์ 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลู่สิฑธ๋ึการช่าง ร้าน ลู่สิทธ้ีการ'ช่าง เฟ้นผู้มีอาชีพ

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 7422 ตรัง เสนอราคา 800.00 บาท ราคา 800.00 บาท รับจ้างโดยตรง
((ะผ78-0321/62 )

7 จัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 น้ิว 29,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กานต์โทรทัศน์ ร้าน กานต์โทรทัศน์ เป็นผู้มือาชีพ
จำนวน 6 ตัว พัดลมติดเพดาน ขนาด 18 น้ิว เสนอราคา 29,900.00 บาท ราคา 29,900.00 บาท ขายโดยตรง
จำนวน 4 ตัว พร้อมติดต้ัง
( (ะผ78-0323/62 )

8 จ้างทำบีายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 2,244.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูติลบีโฆษณา ร้าน ชูติลบีโฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ
จำนวน 6 บีาย ( (^78-0324/62 ) เสนอราคา 2,244.00 บาท ราคา 2,244.00 บาท รับจ้างโดยตรง

9 จัดซ้ือพานดอกไม้แห้งสีฟ้า จำนวน 4 พาน 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรรัตน์ ร้าน อมรรัตน์ เป็นผู้มือาชีพ
( ^78-0325/62 ) เสนอราคา 1,400.00 บาท ราคา 1,400.00 บาท ขายโดยตรง

10 จ้างทำบีายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูศีลบี,โฆษณา ร้าน ชูศิลบีโฆษณา เป็นผู้มือาชีพ
จำนวน 1 ฟ้าย เสนอราคา 390.00 บาท ราคา 390.00 บาท รับจ้างโดยตรง
(โค รงก ารจ ัด ก ิจ ก รร ม เน ื่อ งใบ โอ ก าศว ัน เฉ ล ิม พ ระชน ม พ รรษ าส ม เด ึจ พ ระบ างเจ ้าสิริกิต้ี พ ระบรมราช ิน ี พ ระบรมราชชน น ีพ ัน ป ีห ลวง)

((ะผ78-0327/62 )



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งาบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธีซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสังเขป
11 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 19,635.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ

( (11X173-0328/62 ) (สำนักงานปลัดฯ) เสนอราคา 19,635.00 บาท ราคา 19,635.00 บาท ขายโดยตรง

12 จัดซ้ือผ้าเวทลุ๊คสีฟ้า จำนวน 101 หลา 1,414.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สิริรัตน์ ร้าน สิริรัตน์ เป็นผู้มือาชีพ
(โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา) เสนอราคา 1,414.00 บาท ราคา 1,414.00 บาท รับจ้างโดยตรง
((ะผ73-0329/62 )

13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 1,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ
(โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร) เสนอราคา 1,620.00 บาท ราคา 1,620.00 บาท ขายโดยตรง
( (ะผ73-0330/62 )

14 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ
(โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ) เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ขายโดยตรง
((ะแ73-0331/62 )

15 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 504.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซูศิลปโฆษณา ร้าน ซูศิลป้โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ
จำนวน 1 ป้าย ((11(173-0332/62 ) เสนอราคา 504.00 บาท ราคา 504.00 บาท รับจ้างโดยตรง
(โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ)



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 

ประมาณ
วิธี1ซื้อ/ 

จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป
16 จัดซ้ือน้ําด่ืม และน้ําแข็ง 440.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร แซ่จ้อง นางสาวสุภาพร แซ่จ้อง เป็นผู้มีอาชีพ

(โคร)การจ้คก ิจกรรมเน ีอ ')ในโอกาศว ้นม)ส ิมพระชนมพรรษาสมเห ็จพระมา)เจ ้าส ิร ิก ิส ์ พระบรมราชํเนี พระบรมราชชนน ีพ ันป ีหลวง) เสนอราคา 440.00 บาท ราคา 440.00 บาท ขายโดยตรง
( (ะ^โ8-0333/62 )

17 จ้างเหมาซ่อมถังเก็บน้ํา ขุดล้างทำความสะอาด 7,874.00 เฉพาะเจาะจง เกั อลูมิเนียม เก๋ อลูมิเนียม เป็นผู้มือาชีพ
โดยใช้กาวซิเมนต์กันซึม จำนวน 6 ถง และ เสนอราคา 7,874.00 บาท ราคา 7,874.00 บาท รับจ้างโดยตรง
ขุดล้างทำความสะอาดและค่าแรงเทปูนกาวซิเมนต์
( 01778-334/62 )

18 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พร้อมเช้าเล่ม 2,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ นางสาวอภิรดี เซ่งฮ่อ เป็นผู้มือาชีพ
- ร่างช้อบัญญ้ติอบต.น้ําผุด ปี 63 จำนวน 40 เล่ม เสนอราคา 2,980.00 บาท ราคา 2,980.00 บาท รับจ้างโดยตรง
- เอกสารประกอบแนบ (ร่าง) ช้อบัญญติอบต.น้ําผุด ปี 63 จำนวน 40 เล่ม
- รายงานการประขุมสภาอบต. จำนวน 40 เล่ม

((ะ17๓-0336/62 )

19 เช่าเคร่ืองสูบน้ํา ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เคร่ือง 600.00 เฉพาะเจาะจง นายซานนทํ ไกรสุทธ้ี นายชานนท์ ไกรสุทธ้ี เป็นผู้มีอาชีพ
((ะผ78-0337/62 ) เสนอราคา 600.00 บาท ราคา 600.00 บาท รับจ้างโดยตรง



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลใ!าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก 
โดยสังเขป

20 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฐานเรียนรู้ สมุนไพร 3,171.00 เฉพาะเจาะจง นางโสรญา ช่วยซะนะ นางโสรญา ช่วยซะนะ เป็นผู้มีอาซีพ
เป็นยา ( (ะผ770339/62 ) เสนอราคา 3,171.00 บาท ราคา 3,171.00 บาท ขายโดยตรง
(โครงการถ่ายทอดภูมิป้ญญาผู้สูงอายุ)

21 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฐานเรียนรู้ 740.00 เฉพาะเจาะจง นางอำพร แก้วอ่อน นางอำพร แก้วอ่อน เป็นผู้มือาซีพ
ขนมพ้ืนบ้าน ( (317770340/62 ) เสนอราคา 740.00 บาท ราคา 740.00 บาท ขายโดยตรง
(โครงการถ่ายทอดภูมิป็ญญาผู้สูงอายุ)

22 จัดซ้ือวัสดุอ ุป ก ร ณ ์ สำหรับฐานเรียนรู้ 488.00 เฉพาะเจาะจง นายเจียม นุ่นใหม่ นายเจียม นุ่นใหม่ เป็นผู้มีอาซีพ
งานศิลบ้มิ1ชีวิต ( (277770341/62 ) เสนอราคา 488.00 บาท ราคา 488.00 บาท ขายโดยตรง
(โครงการถ่ายทอดภูมิป็ญญาผู้สูงอายุ)

23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฐานเรียนรู้ 2,797.00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มทอผ้าตำบลน้ําผุด กลุ่มทอผ้าตำบลน้ําผุด เป็นผู้มีอาซีพ
ของเล่นของใช้ทำเอง ( 01X17170342/62 ) เสนอราคา 2,797.00 บาท ราคา 2,797.00 บาท ขายโดยตรง
(โครงการถ่ายทอดภูมิป็ญญาผู้สูงอายุ)

24 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 1,274.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูศิลบ้โฆษณา ร้าน ชูศิลบ้โฆษณา เป็นผู้มือ'าซีพ
ป ้า ย อ ะ ค ร ิล ิค  ข น าด  3 0 x 9 0  ซม. 1 ป ้า ย  ((ะผ7 7 0 3 4 3 / 6 2  ) (โค ร ง ก า ร ส ่ง เส ร ิม อ า ช ีพ เก ษ ต ร ก ร ) เสนอราคา 1,274.00 บาท ราคา 1,274.00 บาท รับจ้างโดยตรง



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธีซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

25 จัดซ้ือลังสาธิตการเล้ียงผ้ึง จำนวน 6 ลัง 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุมซาติ ดำคง นางปทุมชาติ ดำคง เฟ้นผู้มีอาชีพ
(โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรกร) เสนอราคา 4,800.00 บาท ราคา 4,800.00 บาท ขายโดยตรง
( 01178-0344/62 )

26 จัดซ้ือลังพลาสติกขนาดใหญ่ล้อเล่ือนฝาล็อค 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จู้พาณิชย์ ร้าน จู้พาณิชย์ เฟ้นผู้มีอาชีพ
จำนวน 4 ใบ เสนอราคา 1,800.00 บาท ราคา 1,800.00 บาท ขายโดยตรง
( 01178-0345/62 )

27 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 748.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูศิลฟ้โฆษณา ร้าน ชูศิลฟ้โฆษณา เป็นผู้มีอาชีพ
จำนวน 1 ฟ้าย (รณรงค์ฟ้องกันโรคไข้เลือดออก) เสนอราคา 748.00 บาท ราคา 748.00 บาท รับจ้างโดยตรง
( 01178-0346/62 )

28 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 6,072.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เป็นผู้มีอาชีพ
( (11178-0347/62 ) (กองการสืกษา )ๆ เสนอราคา 6,072.00 บาท ราคา 6,072.00 บาท ขายโดยตรง

29 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 11,737.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เฟ้นผู้มีอาชีพ
( (11478-0348/62 ) (กองซ่าง) เสนอราคา 11,737.00 บาท ราคา 11,737.00 บาท ขายโดยตรง



แบบ สฃร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 

องคการบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด อำ๓ อเมือง จังหวัดตรัง

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบ 
ประมาณ

วิธี1ซื้อ/ 
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

30 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 2,685.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา เนินผู้มีอาชีพ
( (11718-0349/62 ) (กองคลัง) เสนอราคา 2,685.00 บาท ราคา 2,685.00 บาท ขายโดยตรง

31 จัดซ้ือพันธุ้ปลา ตะเพียน จำนวน 20,000 ตัว 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ด ูน ย ์ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า ก า ร เพ า ะ เล ี้ย ง ส ัต ว ์ป ้า จ ิต  เข ต  11 (ต ร ัง) ศ ูน ย ์ว ิจ ัยและพ ัฒ น าการเพ าะเล ี้ยงส ัตว ์ป ้าจ ิต  เขต 11 (ตรัง) เนินผู้มีอาชีพ
ปลาบ้า 20,000 ตัว ((ะผ78-0354/62 ) เสนอราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ขายโดยตรง
(โครงการคืนสัตว์'น้ําสู่ธรรม1ชาติ)

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.อบต.น้ําผุด 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สำล่อง นายสุชาติ สำล่อง เนินผู้มีอาชีพ
เสนอราคา 99,000.00 บาท ราคา 99,000.00 บาท รับจ้างโดยตรง

(ลงซ่ือ).............^ / . . ......................ผู้รายงาน
(นางสาวลลิตา มากราซ)

(ลงซ่ือ)..............*ไ ^ ^ โโน์โโ.โ.".ผู้ตรวจสอบ
(นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล)


