
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจัดซ้ือ
1 ซ้ือวสัดุส ำนักงำนส ำหรับกองสวสัดิกำรสังคม จ ำนวน 17 รำยกำร 10,000.00 9,175.00 ตกลงรำคำ หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 9,175.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 9,175.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 74/2560

เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำนของบคุลำกรใหเ้ปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย และ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 24 พ.ค. 2560

เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใหบ้ริกำรประชำชนอย่ำงทั่วถึง

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองคลัง จ ำนวน 5 รำยกำร เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติั 36,000.00 36,020.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเฟอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 36,020.00 ร้ำนเฟอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 36,020.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 75/2560
งำนรำชกำรของบคุลำกรใหเ้ปน็ได้ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธภิำพ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 24 พ.ค. 2560

ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรใหบ้ริกำรประชำชนอย่ำงสะดวก รวดเร็ว
ทันเวลำ งำนจัดเก็บรำยได้ งำนกำรเงินบญัชี และงำนพสัดุ 

3  จัดซ้ือยำงรถยนต์ จ ำนวน 4  เส้น พร้อมต้ังศูนย์ถ่วงล้อ และอื่นๆ ที่ 15,000.00 14,800.00 ตกลงรำคำ หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 14,800.00 หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 14,800.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 76/2560
เกี่ยวข้อง ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบยีน กค 9568 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 26 พ.ค. 2560

รหสัครุภณัฑ์ 001 45 0001 จ ำนวน 1 คัน เนื่องจำกยำงเส่ือมสภำพ
จำกกำรใช้งำนมำเปน็ระยะเวลำนำน และเพือ่ควำมปลอดภยัของผู้ขับขี่

4 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 400.00 394.95 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 394.95 บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 394.95 เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 77/2560
กองคลังเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กับรถจักรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ม.ิย. 2560

และอื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏบิติังำนรำชกำรกองคลัง ประจ ำเดือน มิถุนำยน 
2560 ต้ังแต่วนัที่ 1 มิ.ย. 60 ถึงวนัที่ 30 มิ.ย. 60

5 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 2,500.00 2,217.60 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 2,217.60 บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 2,217.60 เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 78/2560
กองช่ำงเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กับรถจักรยำยนต์ ขรน 53 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ม.ิย. 2560

รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค 81-5314 นศ  เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรกองช่ำง และส ำหรับเคร่ืองยนต์และอื่นๆ ที่มำสร้ำง
งำนอันเปน็ประโยชน์ใหแ้ก่กองช่ำง ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2560 
ต้ังแต่วนัที่ 1 มิ.ย. 60 ถึงวนัที่ 30 มิ.ย. 60

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

6 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 45,000.00 41,283.50 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 41,283.50 บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 41,283.50 เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 79/2560
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ม.ิย. 2560

รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏบิติังำนของเทศบำลต ำบลนำสำร 
และส ำหรับเคร่ืองยนต์ที่มำสร้ำงงำนอันเปน็ประโยชน์ใหแ้ก่ส ำนักปลัด
เทศบำลต ำบลนำสำร ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2560 
ต้ังแต่วนัที่ 1 มิ.ย. 60 ถึงวนัที่ 30 มิ.ย. 60

7 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปกีำรศึกษำ 417,107.66    417,107.66    กรณีพเิศษ บจก.นครเดร่ีพลัส 417,107.66   บจก.นครเดร่ีพลัส 417,107.66    เปน็บริษทัตำม เลขที่ 12/2560
2560 ใหก้ับโรงเรียนและศูนย์พฒันำเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.นำสำร บญัชีรำยชื่อที่ได้รับ ลว. 1 มิ.ย. 2560
จ ำนวน 5 โรงเรียนกับ 2 ศูนย์ จ ำนวนเด็ก 599 คน นมพำสเจอร์ไรส์ จัดสรรอำหำรเสริม
จ ำนวน 52,712 ถุง ถุงละ 6.58 บำท เปน็เงิน 346,844.96 บำท (นม) จำก อสค.
นมย.ูเอช.ที จ ำนวน 8,985 กล่อง กล่องละ 7.82 บำท เปน็เงิน
70,262.70 บำท ต้ังแต่วนัที่ 1 มิ.ย. 2560 ถึง 3 ต.ค. 2560
ส ำหรับนมพำสเจอร์ไรส์ และต้ังแต่วนัที่ 4 ต.ค. 2560 ถึง 18 ต.ค.
2560 ส ำหรับนมยู.เอช.ที.

8 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำน 15,500.00      15,230.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 15,230.00      ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 15,230.00      เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 81/2560
ของส ำนักปลัด ทต.นำสำร เพือ่ใหก้ำรปฏบิติังำนเปน็ไปด้วยควำม ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 15 มิ.ย. 2560

เรียบร้อย มีประสิทธภิำพ

9 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร เปน็ผ้ำเวสลุก ขำว-ด ำ 6,500.00        6,089.60        ตกลงรำคำ หจก.จิ้มมี่นคร 6,089.60        หจก.จิ้มมี่นคร 6,089.60        เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 82/2560
ส ำหรับใช้เปน็วสัดุอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถำนที่ หน้ำส ำนักงำน ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 19 มิ.ย. 2560

ทต.นำสำร และทดแทนของเดิมที่ช ำรุด ซีด จำง ซ่ึงมองดูแล้วไม่สม
พระเกียรติ เพือ่แสดงออกถึงควำมจงรักภกัดีและเพือ่ไวอ้ำลัยแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคต
เมื่อวนัที่ 13 ตุลำคม 2559
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง
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สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

10 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน เปน็เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิด 80,400.00      80,400.00      ตกลงรำคำ ร้ำนกษดิิศกำรไฟฟำ้ 77,000.00      ร้ำนกษดิิศกำรไฟฟำ้ 77,000.00      เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 13/2560
แขวนใต้ฝ้ำ (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 30,994.15 บทีียู พร้อม ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 19 มิ.ย. 2560

ติดต้ัง จ ำนวน 2 เคร่ือง ยี่หอ้ Eminent รุ่น EER30D7/AER30D7 
เพือ่ท ำกำรติดต้ัง ณ หอ้งเรียนอนุบำลของโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลนำสำร  

11 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนของส ำนักปลัด ทต.นำสำร จ ำนวน 41 รำยกำร 50,000.00      49,824.00      ตกลงรำคำ หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 49,824.00      หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 49,824.00      เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 83/2560
เพือ่ใช้ในรำชกำรของงำนบริหำรทั่วไป งำนสำธำรณะสุข งำนปอ้งกันฯ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 19 มิ.ย. 2560

งำนนิติกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ และอื่นๆ และเพือ่ใหก้ำรปฏบิติังำน
เปน็ไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธภิำพ

12 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนกองคลัง จ ำนวน 26 รำยกำร เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติั 25,000.00      24,555.00      ตกลงรำคำ หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 24,555.00      หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 24,555.00      เป็นผู้ขำยที่มีอำชพีขำย เลขที่ 84/2560
งำนรำชกำรของงำนจัดเก็บรำยได้ งำนกำรเงินและบญัชี และงำนพสัดุ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 23 มิ.ย. 2560

ของกองคลัง เพือ่ใหก้ำรปฏบิติังำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย
งานจัดจ้าง

1 จ้ำงเหมำเช่ำชุดแต่งกำยพร้อมแต่งหน้ำท ำผม ส ำหรับผู้เข้ำร่วม 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ นำงสงบ  เรศประดิษฐ์ 5,000.00 นำงสงบ  เรศประดิษฐ์ 5,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่ เลขที่ 114/2560

กำรแสดง ชุดพธิเีปดิ “กำรแสดงประกอบเพลงล่องใต้” จำกโรงเรียน สำมำรถท ำงำนจ้ำง ลว. 28 เม.ย. 2560

ผู้สูงอำยุต ำบลนำสำร จ ำนวน 10 คน ในวนัที่ 3 พ.ค. 2560 ณ ดังกล่ำวได้ดี
สนำมกีฬำวทิยำลัยกำรอำชีพนครศรีธรรมรำช ตำมโครงกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด “นำสำรคัพ” คร้ังที่ 16 ประจ ำป ี2560

2  จ้ำงท ำปำ้ยอะครีลิคติดสต๊ิกเกอร์ พร้อมเข้ำกรอบอลูมิเนียมและมีด้ำม 2,000.00 2,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำน 455 โฆษณำ 2,000.00 ร้ำน 455 โฆษณำ 2,000.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 118/2560

 จับใส่หวับวั ขนำด 30x65 ซม. จ ำนวน 4 ปำ้ย ประกอบด้วย ปำ้ย ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 23 พ.ค. 2560

โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.นำสำร,  ปำ้ยสภำเด็กและเยำวชน ทต.นำสำร โดยตรง
ปำ้ยชุมชนบำ้นหว้ยพระ และปำ้ยชุมชนบำ้นพระเพรง-หนองแตน
เพือ่ใช้เปน็ปำ้ยประชำสัมพนัธภ์ำรกิจของงำนสวสัดิกำรสังคมและ
พฒันำชุมชน และทดแทนปำ้ยเดิมที่ช ำรุดเสียหำย



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

3 จ้ำงเหมำบริกำรย้ำยจุดติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) พร้อมตู้พกั และ 5,000.00 4,708.00 ตกลงรำคำ บจก.ไฮเทคนคร กรุ๊ป 4,708.00 บจก.ไฮเทคนคร กรุ๊ป 4,708.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 119/2560

อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 จุด บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำน ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 24 พ.ค. 2560

 ทต.นำสำร เนื่องจำกกำรไฟฟำ้ส่วนภมูิภำคจะร้ือถอนเสำไฟฟำ้เดิมออก โดยตรง
เพือ่เปล่ียนแนวกำรเดินเสำไฟฟำ้ใหม่ ซ่ึงหำ่งจำกที่ติดต้ังอยู่เดิมเปน็
ระยะทำง 16.50 เมตร

4 จ้ำงท ำปำ้ยอะครีลิคประชำสัมพนัธ ์จ ำนวน 2 ปำ้ย เปน็ปำ้ยอะครีลิค 7,000.00 7,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนพีเจกรำฟิกแอนด์ดีไซน์ 7,000.00 ร้ำนพีเจกรำฟิกแอนด์ดีไซน์ 7,000.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 120/2560

ติดสต๊ิกเกอร์พร้อมด้ำมจับ ข้อควำมเปน็ "โลโก"้ และ "เทศบำลต ำบล ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 24 พ.ค. 2560

นำสำร" ขนำด 30x80 ซม. แบบถือ 1 คน และปำ้ยอะครีลิคติดสต๊ิกเกอร์ โดยตรง
พร้อมเข้ำกรอบอลูมิเนียมและมีด้ำมจับใส่หวับวั ขนำด 80x240 ซม.
ข้อควำมเหมือนกับอันแรก แต่เปน็แบบถือ 2 คน เพือ่ใช้ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของเทศบำลต ำบลนำสำร  ของระดับอ ำเภอ  และระดับจังหวดั

5 จ้ำงท ำปำ้ยโฟมบอร์ด จ ำนวน 3 รำยกำร  ส ำหรับติดโครงเหล็กใส่ถังขยะ 2,500.00 2,450.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกรีนปร้ินท์ 2,450.00 ร้ำนกรีนปร้ินท์ 2,450.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 121/2560

ขนำด 60x210 ซม. มี 3 ช่อง ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะอันตรำย  ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 25 พ.ค. 2560

จ ำนวน 1 ปำ้ย, ส ำหรับติดโครงเหล็กใส่ถังขยะ ขนำด 60x170 ซม. โดยตรง
มี 3 ช่อง พลำสติก แก้ว และอลูมิเนียม จ ำนวน 1 ปำ้ย และส ำหรับ
โครงเหล็กใส่ถังขยะ ขนำด 50x50 ซม. มี 1 ช่อง กระดำษ จ ำนวน  
1 ปำ้ย เพือ่ใช้เปน็ปำ้ยประชำสัมพนัธส์ ำหรับติดต้ังบนโครงเหล็กใส่
ถังขยะ เพือ่ใช้เปน็ต้นแบบในกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกวธิ ี

6 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย 85,000.00 84,970.00 ตกลงรำคำ อู่อ ำรงค์เซอร์วสิ 84,970.00 อู่อ ำรงค์เซอร์วสิ 84,970.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 122/2560

แบบอัดท้ำย ชนิดหกล้อ ทะเบยีน 81-6857  หมำยเลขครุภณัฑ์ ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 6 ม.ิย. 2560

005 53 0002 จ ำนวน 1 คัน เนื่องจำกจ ำเปน็ต้องใช้รถคันดังกล่ำว โดยตรง
ปฏบิติังำนในกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่ประชำชนไม่ใหม้ีขยะตกค้ำง
เปน็รถคันเล็กสำมำรถเข้ำตำมตรอกซอกซอยตำมหมู่บำ้นได้
หำกไม่ด ำเนินกำรซ่อมแซมอำจส่งผลใหร้ะบบอื่นที่เกี่ยวข้องเสียหำยไปด้วย



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

7 จ้ำงตัดหญ้ำและก ำจัดเศษวชัพชืไหล่ทำงถนน คสล. ถนนลำดยำงฯ 58,700.00 58,700.00 ตกลงรำคำ นำยส ำรำญ  ขุนไชยกำร 58,500.00 นำยส ำรำญ  ขุนไชยกำร 58,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที่ 123/2560

ในเขตพืน้ที่ต ำบลนำสำร จ ำนวน 34 สำย พืน้ที่รวม 73,490 ตร.ม. สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 9 ม.ิย. 2560
พร้อมท ำควำมสะอำดและขนทิ้ง เพือ่เปน็กำรปอ้งกันกำรเกิดอุบติัเหตุ ได้ดี
ปอ้งกันกำรเกิดอำชญำกรรม เพือ่ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ของประชำชนที่ใช้เส้นทำงสัญจรไปมำ และเพือ่ควำมสะอำดและ
ทัศนียภำพที่สวยงำม

8 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลขครุภณัฑ์ 420 46 0001  1,500.00 1,300.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกษดิิศกำรไฟฟำ้ 1,300.00 ร้ำนกษดิิศกำรไฟฟำ้ 1,300.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 124/2560

ซ่ึงใช้งำนประจ ำอยู่ที่หอ้งส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำสำร จ ำนวน ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 9 ม.ิย. 2560

 1 เคร่ือง เนื่องจำกมีกล่ินเหม็นและเคร่ืองไม่ท ำควำมเย็น โดยตรง

9 จ้ำงซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เปน็เคร่ืองพมิพ ์Fuji Xerox 1,500.00 1,500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 1,500.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 1,500.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 125/2560

DocuPrint P265 dw หมำยเลขครุภณัฑ์ 478 59 0019 จ ำนวน ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 9 ม.ิย. 2560

 1 เคร่ือง เนื่องจำกเมื่อส่ังปร้ินงำนแล้วมีเส้นด ำ  หรือจุดด ำที่บริเวณ โดยตรง
 ขอบกระดำษ ซ่ึงใช้งำนประจ ำอยู่ที่กองสวสัดิกำรสังคม ทต.นำสำร

10 จ้ำงเหมำบคุคลธรรมดำเปน็ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.เทศบำลนำสำร 28,266.56 28,266.56 ตกลงรำคำ นำงสำวธนพรรณ  นำคสัน 28,266.56 นำงสำวธนพรรณ  นำคสัน 28,266.56 เปน็ผู้รับจ้ำงที่สำมำรถ เลขที่ 126/2560

(วดัพระเพรง) ประจ ำปงีบประมำณ 2560 จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังแต่วนัที่ ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 12 มิ.ย. 2560

15 มิ.ย. 2560 ถึงวนัที่ 30 ก.ย. 2560 ระยะเวลำ 3 เดือน 16 วนั ได้ดี
ในอัตรำเดือนละ 8,000.- บำท จำกนำงสำวธนพรรณ  นำคสัน

11 จ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธโ์ครงกำร ขนำด 1.20 x 3.50 ม. 630.00 630.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกรีนปร้ินท์ 630.00 ร้ำนกรีนปร้ินท์ 630.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 127/2560

จ ำนวน 1 ปำ้ย เพือ่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมประชุมประชำคมกำรจัดกำร ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 12 มิ.ย. 2560

ขยะ ตำมนโยบำย "ท้องถิ่นนำสำรสะอำด" และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม โดยตรง
ของชุมชนในเขต ทต.นำสำร ระหวำ่งวนัที่ 13 มิ.ย. 60 ถึง 6 ก.ค. 60
ระยะเวลำ 9 วนั จ ำนวน 9 ชุมชน



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

12  จ้ำงเหมำบริกำรเต้นท์ โต๊ะ เก้ำอี้ ส ำหรับจัดประชุมประชำคมฯ จ ำนวน 3,000.00 3,000.00 ตกลงรำคำ นำยภชูิตพงษ ์ศิริวรรณ์ 3,000.00 นำยภชูิตพงษ ์ศิริวรรณ์ 3,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่สำมำรถ เลขที่ 128/2560

 2 ชุด เพือ่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมประชุมประชำคมกำรจัดกำรขยะ ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 12 มิ.ย. 2560

ตำมนโยบำย "ท้องถิ่นนำสำรสะอำด" และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ได้ดี
ของชุมชนในเขต ทต.นำสำร ระหวำ่งวนัที่ 13 มิ.ย. 60 ถึง 6 ก.ค. 60
ระยะเวลำ 9 วนั จ ำนวน 9 ชุมชน

13  จ้ำงท ำปำ้ยโครงสร้ำงศูนย์ปฏบิติักำรปอ้งกันและปรำบปรำมยำเสพติด 11,000.00 10,500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกรีนปร้ินท์ 10,500.00 ร้ำนกรีนปร้ินท์ 10,500.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 129/2560

 ทต.นำสำร โดยท ำเปน็ปำ้ยอะครีลิค ติดสต๊ิกเกอร์ พร้อมช่องใส่รูปถ่ำย ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 12 มิ.ย. 2560

และชื่อ ขนำด 0.70 ม. ยำว 1.20 ม. จ ำนวน 1 ปำ้ย และปำ้ยแผนผัง โดยตรง
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ปฏบิติักำรปอ้งกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
ทต.นำสำร โดยท ำเปน็ปำ้ยอะครีลิค ติดสต๊ิกเกอร์ พร้อมช่องใส่ชื่อ  
ขนำด 0.70 ม. ยำว 1.20 ม. จ ำนวน 1 ปำ้ย

14 จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบสำยไฟฟำ้ภำยใน สนง.ทต.นำสำร หมู่ที่ 6 39,000.00 39,000.00 ตกลงรำคำ หจก.เรือนทองพำวเวอร์ซิสเท็ม 37,450.00 หจก.เรือนทองพำวเวอร์ซิสเท็ม 37,000.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 131/2560

ต ำบลนำสำร อ ำเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมรำช โดยท ำกำรย้ำย หจก.สภำร์เพำเวอร์เวร์ิค 49,220.00 ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 19 มิ.ย. 2560

พำดสำยสำยไฟฟำ้เพือ่เชื่อมต่อกับระบบใหม่ ย้ำยสำยไฟฟำ้แรงต่ ำ หจก.เซำเทิร์นไลน์ 42,800.00 ได้ดี และเสนอรำคำ
 ขนำด 50 SQ MM. ระยะทำงรวมไม่น้อยกวำ่ 50.00 เมตร ต่ ำสุด

15 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว ถังเก็บน้ ำไฟเบอร์กลำส 10,000.00 9,100.00 ตกลงรำคำ นำยพรชัย  ศิริวรรณ์ 9,100.00 นำยพรชัย  ศิริวรรณ์ 9,100.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่สำมำรถ เลขที่ 132/2560

จ ำนวน 7 ใบ หมำยเลขครุภณัฑ์ 437 49 0002, 437 49 0003, ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 19 มิ.ย. 2560

437 56 0011, 437 56 0012, 437 56 0013, 437 ได้ดี
56 0014, 437 56 0015 เนื่องจำกช ำรุดไม่สำมำรถใช้ในกำรปฏบิติั
งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัได้



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

16 จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง ไส้กรองน้ ำมันเคร่ือง และอื่น ๆ ตำม 4,000.00 3,973.45 ตกลงรำคำ บจก.โตโยต้ำนครศรีธรรมรำช 3,973.45 บจก.โตโยต้ำนครศรีธรรมรำช 3,973.45 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 133/2560

ก ำหนดระยะเวลำ ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลำง ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 19 มิ.ย. 2560

ทะเบยีน กพ 8215 นศ หมำยเลขครุภณัฑ์ 001 57 0003 จ ำนวน   โดยตรง
1 คัน เนื่องจำกครบก ำหนดตำมระยะเวลำกำรบ ำรุงรักษำและเพือ่ให้
รถคันดังกล่ำวมีสภำพพร้อมใช้ปฏบิติังำน และเพือ่ยืดอำยุกำรใช้งำน

17 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เปน็เคร่ืองพมิพ ์ยี่หอ้ Cannon MP 2,000.00 1,900.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 1,900.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 1,900.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 134/2560

237 หมำยเลขครุภณัฑ์ 478 60 0030 จ ำนวน 1 เคร่ือง เนื่องจำก ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 19 มิ.ย. 2560

ไม่สำมำรถส่ังพมิพง์ำนออกมำได้ โดยท ำกำรซ่อมเปล่ียนตลับหมึก โดยตรง
พร้อมติดต้ังกับชุด Tank เพือ่ใหเ้คร่ืองสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติต่อไป

18 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 4 รำยกำร ส ำหรับใช้เปน็ตรำยำงในกำรปฏบิติั 1,200.00 1,200.00 ตกลงรำคำ ร้ำนนครบล็อกตรำยำงกำรพมิพ์ 1,200.00 ร้ำนนครบล็อกตรำยำงกำรพิมพ์ 1,200.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 135/2560

งำนรำชกำรของส ำนักปลัด ทต.นำสำร งำนสำธำรณสุข ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 19 มิ.ย. 2560

และส่ิงแวดล้อม เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำนด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว โดยตรง

19 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำสำร หมู่ที่ 6 120,000.00 120,000.00 ตกลงรำคำ หจก.ท ำเนียบก่อสร้ำง 119,500.00 หจก.ควอทซ์กำร์เด้น 118,500.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 14/2560
ต ำบลนำสำร โดยท ำกำรเปล่ียนปำ้ยชื่อหนิแกรนิต ขนำดเฉล่ียกวำ้ง หจก.อินทะมุสิกก่อสร้ำง 119,000.00 ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 7 ม.ิย. 2560
1.40 เมตร ยำว 7.00 เมตร จ ำนวน 1 ปำ้ย ซ่อมแซมรอยร่ัวหลังคำ หจก.ควอทซ์กำร์เด้น 118,900.00 โดยตรง และเสนอ
จ ำนวน 10 จุด และซ่อมแซมฝ้ำเพดำนแผ่นยิปซ่ัมบอร์ด หนำ 9.00  รำคำต่ ำสุด
ม.ม. พืน้ที่รวมไม่น้อยกวำ่ 14.00 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปำ้ยประชำสัมพนัธ ์
โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมรำยกำรประกอบแบบ และ
แบบขยำยปำ้ยหนิแกรนิตของ ทต.นำสำร จ ำนวน 1 โครงกำร
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
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การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

20 ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ำมคลองมะม่วงตลอด หมู่ที่ 7 1,600,000.00 1,657,000.00 สอบรำคำ บจก.ศิวะนครก่อสร้ำง 1,598,000.00 บจก.ศิวะนครก่อสร้ำง 1,595,000.00 เป็นผู้รับจำ้งทีม่ีอำชีพ เลขที่ 15/2560
ต ำบลนำสำร โดยท ำกำรก่อสร้ำงสะพำน คสล.ขนำดผิวจรำจรกวำ้ง หจก.รัตนสินทรัพย์กำรโยธำ 1,682,864.00 ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 21 มิ.ย. 2560

7.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร พร้อมท ำ โดยตรง และเสนอ
ถนน คสล. เชื่อมคอสะพำนทำงด้ำนทิศเหนือขนำดผิวจรำจรกวำ้ง  รำคำต่ ำสุด
6.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร และท ำถนน
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตเชื่อมคอสะพำนทำงด้ำนทิศใต้ ขนำดกวำ้ง 9.00 ม.
ยำว 5.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร พร้อมติดต้ังปำ้ยประชำสัมพนัธ์
โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบมำตรฐำนงำนสะพำน
ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1 โครงกำร 

(ลงชื่อ)           อรุชำ  ตำมภำนนท์          ผู้จัดท ำ (ลงชื่อ)             เพญ็ศรี  นิลวำนิช           ผู้ตรวจสอบ
               (นำงอรุชำ   ตำมภำนนท์)                   (นำงเพญ็ศรี   นิลวำนิช)  
              นักวชิำกำรพสัดุช ำนำญกำร                    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง


