
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจัดซ้ือ
1 จัดซ้ือส่ิงของต่างๆ รวม 9 รายการ ส าหรับใช้เปน็อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 16,400.00 11,125.00 ตกลงราคา ร้านแม่เสง่ียม 11,125.00 ร้านแม่เสง่ียม 11,125.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 80/2560

และใช้ในกิจกรรมขยะแลกไข่ ตามโครงการประชุมประชาคมการจัดการขยะ  ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 12 มิ.ย. 2560

ตามนโยบาย “ท้องถิ่นนาสารสะอาด” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในเขต ทต.นาสาร จ านวน 9 ชุมชน ระหวา่งวนัที่ 13 มิ.ย. 2560
ถึงวนัที่ 6 ก.ค. 2560 เพือ่ใหค้รัวเรือน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการลด  คัดแยก  ใช้ประโยชน์จากขยะเพิม่ขึ้น

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ประกอบด้วย กระเบือ้งลอนคู่ 5,000.00 4,090.00 ตกลงราคา ร้านวชัรินทร์วสัดุก่อสร้าง 4,090.00 ร้านวชัรินทร์วสัดุก่อสร้าง 4,090.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 85/2560
4 ฟตุ หนา 4 มม. จ านวน  32 แผ่น, กระเบือ้งครอบ  20 องศา ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 29 ก.ค. 2560

จ านวน 3 แผ่น, กระเบือ้งครอบซ้าย/ขวา จ านวน 6 แผ่น และ
สังกะสี  ขนาด 7 ฟตุ จ านวน 14 แผ่น เพือ่ช่วยเหลือ และบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชนที่ประสบสาธารณภยั (วาตภยั) ตามค าร้องของราษฎร 
จ านวน 4 ราย หมู่ที่ 3,4,5 ต าบลนาสาร เนื่องจากฝนตก ลมพดั
กรรโชกแรง  ท าใหห้ลังคาบา้นเรือนได้รับความเสียหาย

3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ 1,000.00 312.90 ตกลงราคา บริษทั ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) 312.90 บริษทั ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) 312.90 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 86/2560
กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพือ่ใช้กับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 30 มิ.ย. 2560

และอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏบิติังานราชการกองคลัง ประจ าเดือน กรกฎาคม
2560 ต้ังแต่วนัที่ 1 ก.ค. 60 ถึงวนัที่ 31 ก.ค. 60

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

4 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ 45,000.00 41,805.45 ตกลงราคา บริษทั ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) 41,805.45 บริษทั ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) 41,805.45 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 87/2560
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพือ่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 30 มิ.ย. 2560

รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสร้างงานอันเปน็ประโยชน์ใหแ้ก่ส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 
ต้ังแต่วนัที่ 1 ก.ค. 60 ถึงวนัที่ 31 ก.ค. 60

5 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ 2,500.00 1,120.05 ตกลงราคา บริษทั ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,120.05 บริษทั ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,120.05 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 88/2560
กองช่างเทศบาลต าบลนาสาร เพือ่ใช้กับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 30 มิ.ย. 2560

รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค 81-5314 นศ  เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในการ
ปฏบิติังานราชการกองช่าง และส าหรับเคร่ืองยนต์และอื่นๆ ที่มาสร้าง
งานอันเปน็ประโยชน์ใหแ้ก่กองช่าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 
ต้ังแต่วนัที่ 1 ก.ค. 60 ถึงวนัที่ 31 ก.ค. 60

6  จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดถ้วย (48 ถ้วย/ลัง) จ านวน  5 ลัง ส าหรับผู้เข้าร่วม 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านแม่เสง่ียม 500.00 ร้านแม่เสง่ียม 500.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 89/2560
กิจกรรม ตามโครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา  ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 5 ก.ค. 2560

 ประจ าป ีพ.ศ. 2560  ในการแหเ่ทียนพรรษาไปยังวดัในเขตพืน้ที่
ต าบลนาสาร จ านวน 7 วดั เพือ่เปน็การอนุรักษป์ระเพณีวฒัธรรมอันดี
งามใหค้งอยู่คู่สังคมไทยสืบไป ในวนัศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

7 จัดซ้ือเทียนพรรษา ชนิดแกะสลักลายขนาด 9x90 ซม. พร้อมขาต้ังฐาน 8,500.00        8,400.00         ตกลงราคา ร้านมณีรัตน์ 8,400.00         ร้านมณีรัตน์ 8,400.00        เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 90/2560
กลีบดอกบวั จ านวน 7 ชุด และชุดสังฆทานพร้อมผ้าอาบน้ าฝน จ านวน ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 5 ก.ค. 2560

7 ชุด เพือ่ถวายเปน็เทียนจ าน าพรรษา และสังฆทานใหก้ับวดัในเขตพืน้ที่
 ต าบลนาสาร จ านวน 7 วดั ตามโครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณี
แหเ่ทียนพรรษา ประจ าป ีพ.ศ. 2560  เพือ่เปน็การอนุรักษป์ระเพณี
วฒัธรรมอันดีงามใหค้งอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

8 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเกษตร จ านวน 3 รายการ ส าหรับเพาะต้นกล้า 1,215.00 1,215.00 ตกลงราคา ร้านพงศ์พนัธุ์พชื 1,215.00 ร้านพงศ์พนัธุ์พชื 1,215.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 93/2560
ทานตะวนั ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง ประจ าปงีบประมาณ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 13 ก.ค. 2560



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

พ.ศ. 2560 (ขยายผลแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง ในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลนาสาร) เพือ่เปน็การน้อมน าปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพยีง”
 มาเปน็แนวทางการด าเนินชีวติ 

9  จัดซ้ือยางนอก ขนาด 750-16-12 จ านวน 6 เส้น, ยางใน ขนาด 42,000.00 41,390.00 ตกลงราคา หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 41,390.00 หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 41,390.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 95/2560
750-16 จ านวน 6 เส้น แผ่นยางรองล้อ จ านวน 6 เส้น พร้อมท า ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 21 ก.ค. 2560

การต้ังศูนย์ ถ่วงล้อและอื่น ๆ ส าหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ชนิด 6 ล้อ ทะเบยีน 81-6857 นศ. หมายเลขครุภณัฑ์
005 58 0003 เนื่องจากยางเดิมเส่ือมสภาพจากการใช้งานมาเปน็
ระยะเวลานาน และเพือ่ความปลอดภยัในชีวติของผู้ขับขี่ และเพือ่ใหร้ถมี
สภาพพร้อมใช้ปฏบิติังานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพืน้ที่ต าบลนาสารต่อไป

10 จัดซ้ือยางนอก ขนาด 215/75-14 XCD2 จ านวน 4 เส้น พร้อมต้ัง 15,000.00 14,800.00 ตกลงราคา หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 14,800.00 หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 14,800.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 96/2560
ศูนย์ถ่วงล้อ ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน บบ 1709 นศ.  ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 21 ก.ค. 2560

หมายเลขครุภณัฑ์ 005 46 0002 จ านวน 1 คัน  เนื่องจากยางเดิม
 เส่ือมสภาพจากการใช้งานมาเปน็เวลานาน และเพือ่ใหร้ถคันดังกล่าวมี
สภาพพร้อมใช้ปฏบิติังานต่อไป

11 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เปน็ยางมะตอยส าเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 ก.ก.ต่อถุง 30,000.00 22,500.00 ตกลงราคา ร้านเซอร์เวย์ แอนด์ 22,500.00 ร้านเซอร์เวย์ แอนด์ 22,500.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 97/2560
จ านวน 150 ถุง ส าหรับใช้ซ่อมแซมถนน หลุม-บอ่ และงานอื่นๆ ใน ซอยเทสต้ิงแลป ซอยเทสต้ิงแลป ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 31 ก.ค. 2560

เขตพืน้ที่ของเทศบาลต าบลนาสารใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เพือ่
ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุต่อชีวติและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทาง
ในการสัญจรไปมา

งานจัดจ้าง
1  จัดจ้างท าปา้ยโฟมบอร์ด ขนาด 8.30x11.70 นิ้ว จ านวน  3 ปา้ย 900.00 900.00 ตกลงราคา ร้านกรีนปร้ินท์ 900.00 ร้านกรีนปร้ินท์ 900.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 136/2560

 ประกอบด้วย ปา้ยบริการ Free Wifi, ปา้ยบริการน้ าด่ืมสะอาด และ ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 27 ก.ค. 2560

 ปา้ยจุดใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต เพือ่อ านวยความสะดวกในการบริการ โดยตรง
 ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลนาสาร



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

2  จ้างท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธโ์ครงการ “รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน” 3,500.00 3,400.00 ตกลงราคา ร้านกรีนปร้ินท์ 3,400.00 ร้านกรีนปร้ินท์ 3,400.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 137/2560
 ขนาด 1.20x2.40 เมตร  โครงเคร่าไม้พร้อมติดต้ัง (ตามแบบที่ก าหนด) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 30 ก.ค. 2560

 จ านวน  1 ปา้ย เนื่องจากปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ  “รักน้ า รักปา่ โดยตรง
 รักษาแผ่นดิน” ติดต้ังมาเปน็ระยะเวลานานท าใหเ้กิดการช ารุด  ต้องจัดท า
 ใหม่เพือ่ทดแทนของเดิม ซ่ึงจ าเปน็ต้องติดต้ังไว ้ ณ  บริเวณที่ท าการ
 ทต.นาสาร ได้ด าเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
 พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเถลิงถวลัยราชสมบติั
 ครบรอบ 70 ป ี เมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน 2560

3 จ้างเหมาบคุคลธรรมดาเปน็ผู้ดูแลเด็กของ ร.ร. อนุบาลเทศบาลนาสาร 23,733.14 23,733.14 ตกลงราคา นางสาวอุดารัตน์  โสภาค 23,733.14 นางสาวอุดารัตน์  โสภาค 23,733.14 เปน็ผู้รับจา้งที่สามารถ เลขที่ 138/2560

 ประจ าปงีบประมาณ 2560 จ านวน 1 อัตรา ต้ังแต่วนัที่ 3 ก.ค. ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 30 ก.ค. 2560

2560 ถึงวนัที่ 30 ก.ย. 2560 ระยะเวลา 3 เดือน 29 วนั ได้ดี
ในอัตราเดือนละ 8,000.- บาท จากนางสาวอุดารัตน์  โสภาค

4 จ้างเหมาบคุคลธรรมดาเปน็ผู้ดูแลเด็กของ ร.ร. อนุบาลเทศบาลนาสาร 23,733.14 23,733.14 ตกลงราคา นางสาวผานิต  สังข์อบรม 23,733.14 นางสาวผานิต  สังข์อบรม 23,733.14 เปน็ผู้รับจา้งที่สามารถ เลขที่ 139/2560

 ประจ าปงีบประมาณ 2560 จ านวน 1 อัตรา ต้ังแต่วนัที่ 3 ก.ค. ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 30 ก.ค. 2560

2560 ถึงวนัที่ 30 ก.ย. 2560 ระยะเวลา 3 เดือน 29 วนั ได้ดี
ในอัตราเดือนละ 8,000.- บาท จากนางสาวผานิต สังข์อบรม

5 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเปน็คนงาน ต าแหน่งคนสวน ประจ าปี 16,000.00 15,466.48 ตกลงราคา นายนพดล  จ ารัสฉาย 15,466.48 นายนพดล  จ ารัสฉาย 15,466.48 เปน็ผู้รับจ้างที่มี เลขที่ 140/2560

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 อัตรา เนื่องจากต าแหน่งดังกล่าว ความสามารถในการ ลว. 4 ก.ค. 2560

ได้วา่งลง จึงมีความจ าเปน็ต้องจัดหางคนงานใหม่มาท าหน้าที่แทน ท างานดังกล่าวได้ดี

คนเก่า เพือ่ความสะอาด เปน็ระเบยีบเรียบร้อยของส านักงาน ทต.นาสาร
คือ นายนพดล จ ารัสฉาย ระยะเวลาในการจ้างต้ังแต่วนัที่ 4 ก.ค. 2560
ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 จ านวน 1 เดือน 28 วนั จ่ายค่าจ้างเปน็
รายเดือน ในอัตราเดือนละ 8,000.- บาท

6 จ้างเหมาบริการคณะกลองยาวพร้อมเคร่ืองดนตรี จ านวน 1 คณะ เพือ่ 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายประทีป กดหยู 5,000.00 นายประทีป กดหยู 5,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่ เลขที่ 141/2560

น าขบวนแหเ่ทียนพรรษาไปยังวดัต่างๆ ในเขต ทต.นาสาร จ านวน 7 วดั สามารถท างานจ้าง ลว. 5 ก.ค. 2560

ในวนัที่ 7 กรกฎาคม 2560 จ านวน 1 วนั ตามโครงการอนุรักษแ์ละ ดังกล่าวได้ดี
สืบสานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา ประจ าป ีพ.ศ. 2560



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

7 จ้างเหมารถยนต์ เพือ่ใช้เปน็ยานพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา นายประยงค์  โกมัย 1,000.00 นายประยงค์  โกมัย 1,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่ เลขที่ 142/2560

ตามโครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา ประจ าปี สามารถท างานจ้าง ลว. 5 ก.ค. 2560
พ.ศ. 2560 จ านวน 1 คัน ในวนัศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ดังกล่าวได้ดี

8 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเปน็คนงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิง 22,933.16 22,933.16 ตกลงราคา นายเฉลิมศักด์ิ  สุขมณี 22,933.16 นายเฉลิมศักด์ิ  สุขมณี 22,933.16 เปน็ผู้รับจ้างที่ได้รับ เลขที่ 143/2560

ปฏกิูล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยท าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย การคัดเลือกมาและ ลว. 6 ก.ค. 2560

และส่ิงปฏกิูลในเขตพืน้ที่ต าบลนาสาร ต้ังแต่วนัที่ 6 ก.ค. 60 ถึงวนัที่ สามารถท างานจ้าง
30 ก.ย. 60 ระยะเวลา 2 เดือน 26 วนั จ่ายค่าจ้างเปน็รายเดือน ดังกล่าวได้ดี
ในอัตราเดือนละ 8,000.- บาท  รายนายเฉลิมศักด์ิ  สุขมณี

9  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพฒุ หมู่ที่ 3 ต าบล 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา นายวรัิตน์  สุขรินทร์ 24,000.00 นายวรัิตน์  สุขรินทร์ 23,500.00 เปน็ผู้รับจ้างที่ เลขที่ 144/2560

 นาสาร โดยท าการซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว สามารถท างานจ้าง ลว. 13 ก.ค. 2560

 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หนิคลุกไหล่ทางกวา้งเฉล่ีย 0.30 เมตร ดังกล่าวได้ดี
 หรือพืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 8.00 ตารางเมตร และจ้างซ่อมแซม เนื่องจากมีวสัดุ
 บอ่พกั คสล.ซอยยินดี หมู่ที่ 1 ต าบลนาสาร ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ต่างๆ พร้อมท างาน
 ยาว 2.10 เมตร สูง 1.20 เมตร จ านวน 1 โครงการ

10 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน 18,120.00 18,120.00 ตกลงราคา อู่ด ารงค์เซอร์วสิ 18,120.00 อู่ด ารงค์เซอร์วสิ 18,120.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 145/2560

กค 9568 นศ. รหสัครุภณัฑ์ 001 45 0001 จ านวน 13 รายการ ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 17 ก.ค. 2560

เพือ่ใหร้ถคันดังกล่าวมีสภาพพร้อมใช้ปฏบิติังานราชการของ ทต.นาสาร โดยตรง
และเพือ่ยืดอายุการใช้งานออกไป

11 จ้างท าปา้ยไวนิล ขนาด  3.50 x 1.50 ม. จ านวน 1 ปา้ย ส าหรับ 800.00 788.00 ตกลงราคา ร้านกรีนปรินท์ 788.00 ร้านกรีนปรินท์ 788.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 146/2560

 ใช้เปน็ปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ ตามโครงการจัดเวทีเสวนาประชาคม ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 17 ก.ค. 2560

ท้องถิ่น ประจ าป ี2561 ระหวา่งวนัที่ 23 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ โดยตรง
31 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 9 วนัตามก าหนดการ



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

12 จ้างเหมาบริการเต้นท์ผ้าใบ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปโูต๊ะ จ านวน 1 ชุด ณ ชุมชน 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นายภชูิตพงษ ์ ศิริวรรณ์ 1,500.00 นายภชูิตพงษ ์ ศิริวรรณ์ 1,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 147/2560

ทุ่งปรัง ในวนัที่ 20 สิงหาคม 2560 จ านวน 1 วนั ส าหรับใช้เปน็สถานที่ ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 17 ก.ค. 2560

จัดประชุมตามโครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมท้องถิ่น ประจ าป ี2561 โดยตรง
ระหวา่งวนัที่ 23 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2560

13 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย 31,160.00 31,160.00 ตกลงราคา อู่ด ารงค์เซอร์วสิ 31,160.00 อู่ด ารงค์เซอร์วสิ 31,160.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 148/2560

แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบยีน 82-2215 นศ จ านวน 13 รายการ ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 21 ก.ค. 2560

หมายเลขครุภณัฑ์ 005 58 0003  จ านวน 1 คัน เนื่องจากไม่ โดยตรง
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

14 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เปน็เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ รหสัครุภณัฑ์ 3,000.00 2,730.00 ตกลงราคา บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพวิเตอร์ 2,730.00 บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 2,730.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 149/2560

416 52 0021 จ านวน 1 เคร่ือง ใช้งานประจ าอยู่ที่กองช่าง ทต. ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 27 ก.ค. 2560

นาสาร เนื่องจากไม่สามารถเปดิเคร่ืองใช้งานได้ โดยตรง

(ลงชื่อ)           อรุชา  ตามภานนท์          ผู้จัดท า (ลงชื่อ)             เพญ็ศรี  นิลวานิช           ผู้ตรวจสอบ
               (นางอรุชา   ตามภานนท์)                   (นางเพญ็ศรี   นิลวานิช)  
              นักวชิาการพสัดุช านาญการ                    ผู้อ านวยการกองคลัง


