แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ราคาที่ตกลงซือ้ /จ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

งานจัดซือ้
1 จัดซื้อสีงของจำนวน 9 รำยกำร สำหรับเป็นเครื่องดื่ม อำหำรว่ำง
ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 9 ชุมชน ตำมโครงกำรจัดเวทีเสวนำประชำคม
ท้องถิ่น ประจำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 23 กรกฎำคม 2560 ถึง
วันที่ 31 สิงหำคม 2560 ระยะเวลำ 9 วัน

18,000.00

2 จัดซื้อวัสดุวทิ ยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 4 รำยกำร เป็นชุด
ทดสอบด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร ประกอบด้วย
ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (50 ตย/กล่อง) จำนวน 8 กล่อง
ชุดทดสอบภำชนะสัมผัสอำหำรและมือ SI-2 (20 ตย/ชุด) จำนวน
2 ชุด ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ขั้นต้น SI-2 (50/กล่อง) จำนวน
3 กล่อง และชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ อ.11 (50/กล่อง)
จำนวน 2 กล่อง เพือ่ ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบเพือ่ กำรเฝ้ำระวัง
และลดควำมเสี่ยงของกำรปนเปือ้ นเชื้อแบคทีเรีย

10,000.00

3 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว งำนสำธำรณสุข รวมจำนวน 9 รำยกำร
ประกอบด้วย ถังขยะพร้อมสกรีน และภำชนะรองรับรวบรวมขยะ
แต่ละประเภท ถุงดำ ถุงมือ หน้ำกำกอนำมัย รองเท้ำบูท๊ เพือ่ ใช้เป็น
อุปกรณ์สำหรับรองรับและรวบรวมขยะแต่ละประเภท และเป็นอุปกรณ์
ป้องกันกำรติดเชื้อจำกกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนจัดเก็บขยะ

20,000.00

17,130.00 ตกลงรำคำ ร้ำนแม่เสงี่ยม

17,130.00 ร้ำนแม่เสงี่ยม

17,130.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 94/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 17 ก.ค. 2560

9,026.00 ตกลงรำคำ บจก.บี สมำร์ท ซำยเอ็นซ์

17,595.00 ตกลงรำคำ หจก.กรุงไทยเปเปอร์

9,026.00 บจก.บี สมำร์ท ซำยเอ็นซ์

17,595.00 หจก.กรุงไทยเปเปอร์

9,026.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 98/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ส.ค. 2560

17,595.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 99/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ส.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ราคาที่ตกลงซือ้ /จ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
สำนักปลัดเทศบำลตำบลนำสำร เพือ่ ใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์
เครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนของเทศบำลตำบลนำสำร
และสำหรับเครื่องยนต์ที่มำสร้ำงงำนอันเป็นประโยชน์ให้แก่สำนักปลัด
เทศบำลตำบลนำสำร ประจำเดือน สิงหำคม 2560
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 60

50,000.00

48,800.93 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

48,800.93 บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

48,800.93 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 100/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ส.ค. 2560

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
กองคลังเทศบำลตำบลนำสำร เพือ่ ใช้กับรถจักรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ
และอื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนรำชกำรกองคลัง ประจำเดือน สิงหำคม
2560 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 60

1,000.00

405.75 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

405.75 บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

405.75 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 101/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ส.ค. 2560

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
กองช่ำงเทศบำลตำบลนำสำร เพือ่ ใช้กับรถจักรยำยนต์ ขรน 53 นศ
รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค 81-5314 นศ เครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกำร
ปฏิบตั ิงำนรำชกำรกองช่ำง และสำหรับเครื่องยนต์และอื่นๆ ที่มำสร้ำง
งำนอันเป็นประโยชน์ให้แก่กองช่ำง ประจำเดือน สิงหำคม 2560
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 60

2,500.00

2,280.60 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

2,280.60 บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

2,280.60 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 102/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ส.ค. 2560

7 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 24 รำยกำร เพือ่ ใช้เป็นวัสดุ
อุปกรณ์เพือ่ รองรับกำรให้บริกำรประชำชนและใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
ทั้งภำยในและภำยนอก สำนักงำน ทต.นำสำร และเพือ่ เป็นกำรรักษำ
ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย

22,000.00

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รำยกำร สำหรับใช้ในกำรปฏิบตั ิ
งำนด้ำนเอกสำรของกองสวัดิกำรสังคม ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
กำรปฏิบตั ิงำนด้ำนต่ำงๆ บรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของงำนนั้นๆ
และเพือ่ อำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง

51,000.00

21,850.00 ตกลงรำคำ หจก.กรุงไทยเปเปอร์

21,850.00 หจก.กรุงไทยเปเปอร์

21,850.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 104/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 17 ส.ค. 2560

34,230.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์

34,230.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์

34,230.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 1052560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 ส.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
สำนักปลัดเทศบำลตำบลนำสำร เพือ่ ใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์
เครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนของเทศบำลตำบลนำสำร
และสำหรับเครื่องยนต์ที่มำสร้ำงงำนอันเป็นประโยชน์ให้แก่สำนักปลัด
เทศบำลตำบลนำสำร ประจำเดือน กันยำยน 2560 ตั้งแต่วนั ที่
1 ก.ย. 60 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 60

55,000.00

10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
กองคลังเทศบำลตำบลนำสำร เพือ่ ใช้กับรถจักรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ
และอื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนรำชกำรกองคลัง ประจำเดือน กันยำยน
2560 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ย. 60 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 60

1,000.00

11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
กองช่ำงเทศบำลตำบลนำสำร เพือ่ ใช้กับรถจักรยำยนต์ ขรน 53 นศ
รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค 81-5314 นศ เครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกำร
ปฏิบตั ิงำนรำชกำรกองช่ำง และสำหรับเครื่องยนต์และอื่นๆ ที่มำสร้ำง
งำนอันเป็นประโยชน์ให้แก่กองช่ำง ประจำเดือน กันยำยน 2560
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ย. 60 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 60

2,500.00

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำกองช่ำง จำนวน 14 รำยกำร สำหรับซ่อมบำรุง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยใน ภำยนอกสำนักงำนและติดตั้งเพิม่ เติมและ
ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ เพือ่ ควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชำชนในพืน้ ที่ และลดอุบตั ิเหตุของผู้ใช้เส้นทำงสัญจรไปมำ
ตลอดจนลดปัญหำด้ำนอำชญำกรรม

45,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

55,000.00 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ราคาที่ตกลงซือ้ /จ้าง

55,000.00 บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

55,000.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 106/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 ส.ค. 2560

600.00 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

600.00 บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

600.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 107/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 ส.ค. 2560

2,300.00 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

2,300.00 บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

2,300.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 108/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 ส.ค. 2560

44,745.00 ตกลงรำคำ ร้ำนแสนสิรอิ ุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ร้ำนน้ำทิพย์รงุ่ เรืองกำรไฟฟ้ำ
ร้ำนอัมรินทร์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

44,745.00 ร้ำนแสนสิรอิ ุปกรณ์ไฟฟ้ำ
46,380.00
47,553.00

44,745.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 109/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 ส.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

13 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซิน จำนวน 83.48 ลิตร และน้ำมัน
ดีเซล จำนวน 7.88 ลิตร สำหรับใช้ในกิจกรรมกำรฝึกซ้อมแผนฯ
ในวันที่ 1 ก.ย. 2560 ณ สำนักงำนทต.นำสำร ตำมโครงกำร
ซักซ้อมแผนเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั (กิจกรรมฝึกอบรม
กำรป้องกันระงับอัคคีภยั และอพยพหนีไฟ)

2,500.00

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 1 รำยกำร สำหรับใช้เป็นวัสดุ
ในวันอบรม วันที่ 1 ก.ย. 2560 ณ ห้องประชุม ทต.นำสำร ตำม
โครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั
(กิจกรรมฝึกอบรมกำรป้องกันระงับอัคคีภยั และอพยพหนีไฟ)

1,080.00

15 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร จำนวน 4 รำยกำร สำหรับใช้ในกำรบำรุงรักษำ
ฟืน้ ฟูพชื ผักสวนครัว ต้นไม้ต่ำงๆ ซึ่งได้ทำโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ก่อนหน้ำนี้

5,350.00

16 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รำยกำร ประกอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ สำหรับงำนประมวงผล จำนวน 2 เครื่อง
และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี แบบ network จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนเอกสำรกองคลังงำนจัดเก็บรำยได้และ
งำนพัสดุและทรัพย์สิน

54,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

2,500.00 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ราคาที่ตกลงซือ้ /จ้าง

2,500.00 บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

2,500.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 110/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ส.ค. 2560

1,080.00 ตกลงรำคำ หจก. ลิ้มจี่เซ้ง

1,080.00 หจก. ลิ้มจี่เซ้ง

1,080.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 111/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ส.ค. 2560

5,350.00 ตกลงรำคำ ร้ำนนิวเพือ่ นเกษตร

5,350.00 ร้ำนนิวเพือ่ นเกษตร

5,350.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 112/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ส.ค. 2560

54,000.00 ตกลงรำคำ บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์

53,790.00 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์

53,790.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 7/2560
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ส.ค. 2560

งานจัดจ้าง
1 จ้ำงเหมำบริกำรจัดทำ พร้อมประดับตกแต่งพระบรมฉำยำลักษณ์
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 โดยจัด
ทำป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์ ขนำด 2.40 x 1.20 เมตร จำนวน
1 ป้ำย จัดทำฐำนตั้งเครื่องสักกำระพร้อมเครื่องรำชสักกำระ ประดับ
ธงชำติพร้อมธงตรำสัญลักษณ์ ประดับตกแต่งผ้ำโดยรอบพระบรม
ฉำยำลักษณ์และฐำนตั้งเครื่องสักกำระ และติดต้งไฟโดยรอบพระบรม
ฉำยำลักษณ์ เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 85 พรรษำ
241,286

15,000.00

12,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกรีนปริ้นท์

12,000.00 ร้ำนกรีนปริ้นท์

12,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 150/2560
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 9 ส.ค. 2560
โดยตรง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

450.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกรีนปริ้นท์

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ราคาที่ตกลงซือ้ /จ้าง

2 จ้ำงทำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำรท้องถิ่นนำสำร รวมใจภักดิ์
รักพ่อ ขนำด 1.00 x 3.00 ม. จำนวน 1 ป้ำย ใช้เป็นป้ำยสำหรับ
จัดโครงกำรท้องถิ่นนำสำร รวมใจภักดิ์ รักพ่อ สำหรับผู้มีจิตอำสำ
ประชำชน กลุ่มมวลชนต่ำง ๆ กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มชุมชนและสถำนศึกษำ
ได้รว่ มจัดทำดอกไม้จันทน์ เพือ่ ใช้ในพระรำชพิธถี วำยพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกัน
ปลูกดอกดำวเรือง ตำมอำคำรสำนักงำน บ้ำนเรือนและพืน้ ที่สำธำรณะ
ในชุมชน เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช

450.00

3 จ้ำงซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่หอ้ Canon MP287
หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์ 478 57 0015 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพำยี่หอ้ HP หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์ 416 59 0036
ซึ่งใช้งำนอยู่ที่สำนักปลัด ทต.นำสำร เนื่องจำกไม่สำมำรถใช้ปฏิบตั ิงำน
ได้ตำมปกติ

1,500.00

1,500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์

1,500.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์

1,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 152/2560
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 11 ส.ค. 2560
โดยตรง

4 จ้ำงซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดท้ำย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 82-2215 นศ รหัสครุภณ
ั ฑ์
005 58 0003 จำนวน 1 คัน เนื่องจำกได้ถึงกำหนดระยะเวลำ
บำรุงรักษำ ระยะ 63,832 กิโลเมตร เพือ่ ให้รถอยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำนได้ดีและกำรบำรุงรักษำตำมกำหนดระยะเวลำสำมำรถยืด
อำยุกำรใช้งำนของรถให้ใช้งำนได้ดีและนำนขึ้น

10,000.00

7,866.76 ตกลงรำคำ บจก.อิซูซุนครมอเตอร์เซลล์
(1991)

7,866.76 บจก.อิซูซุนครมอเตอร์เซลล์
(1991)

7,866.76 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 154/2560
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 15 ส.ค. 2560
โดยตรง

5 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำและกำจัดเศษวัชพืชที่ปกคลุมไหล่ทำงถนน
ในเขต ทต.นำสำร พร้อมทำควำมสะอำดและขนทิ้ง จำนวน 34 สำย
พืน้ ที่ 73,490.00 ตร.ม. เพือ่ เป็นกำรป้องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
ป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม เพือ่ ควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชำชนที่ใช้เส้นทำงสัญจรไปมำ และเพือ่ ควำมสะอำดและทั
ศนียภำพที่สวยงำม

58,700.00

58,500.00 นำยสำรำญ ขุนไชยกำร

58,000.00 เป็นผู้รบั จ้ำงที่
เลขที่ 155/2560
สำมำรถทำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560
ดังกล่ำวได้ดี

58,700.00 ตกลงรำคำ นำยสำรำญ ขุนไชยกำร

450.00 ร้ำนกรีนปริ้นท์

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

450.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 151/2560
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 11 ส.ค. 2560
โดยตรง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

50,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวกำญจนำ พรมทอง

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ราคาที่ตกลงซือ้ /จ้าง

49,990.00 นำงสำวกำญจนำ พรมทอง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

6 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ระบบเสียงตำมสำย
ของ ทต.นำสำร หมู่ที่ 1-7 ตำบลนำสำร จำนวน 5 รำยกำร เนื่องจำก
ไม่สำมำรถใช้งำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรให้กับ
ประชำชนในพืน้ ที่ตำบลนำสำรได้รบั ทรำบข้อมูลได้

57,029.00

49,990.00 เป็นผู้รบั จ้ำงที่
เลขที่ 156/2560
สำมำรถทำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560
ดังกล่ำวได้ดี

7 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน เครื่องปรับอำกำศ จำนวน
2 เครื่อง รหัสครุภณ
ั ฑ์ 420 46 0001 และ 420 46 0002
เนื่องจำกเครื่องดังกล่ำวไม่ทำควำมเย็น

5,000.00

4,930.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกศิดิษกำรไฟฟ้ำ

4,930.00 ร้ำนกศิดิษกำรไฟฟ้ำ

4,930.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 157/2560
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 22 ส.ค. 2560
โดยตรง

8 จ้ำงเหมำบริกำรทำภำชนะรองรับขยะอันตรำย ขนำด 60x130x60
ซม. จำนวน 1 ชุด เพือ่ รองรับขยะ ณ จุดรับขยะของแต่ละหมู่บำ้ น
หรือชุมชน เพือ่ ควำมถูกสุขลักษณะ เพือ่ ควำมปลอดภัยของประชำชน
ในหมู่บำ้ น

1,000.00

1,000.00 ตกลงรำคำ สำรำญ ขุนไชยกำร

1,000.00 สำรำญ ขุนไชยกำร

1,000.00 เป็นผู้รบั จ้ำงที่
เลขที่ 158/2560
สำมำรถทำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560
ดังกล่ำวได้ดี

9 จ้ำงเหมำบริกำรรีไซเคิลถังขยะเก่ำ และยำงรถยนต์ โดยดัดแปลงเพือ่
ใช้ประโยชน์ในกำรประดับตกแต่งบริเวณสำนักงำน เพือ่ เป็นกำรนำ
วัสดุเก่ำกลับมำใช้งำนใหม่อีกครั้งเนื่องจำกเป็นวัสดุที่ทนทำนและยำก
แก่กำรทำลำย

3,000.00

3,000.00 ตกลงรำคำ สำรำญ ขุนไชยกำร

3,000.00 สำรำญ ขุนไชยกำร

3,000.00 เป็นผู้รบั จ้ำงที่
เลขที่ 159/2560
สำมำรถทำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560
ดังกล่ำวได้ดี

10 จ้ำงบรรจุน้ำยำดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนำด 15 ปอนด์ จำนวน
15 ถัง สำหรับใช้ในกิจกรรมกำรฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่ 1 ก.ย. 2560
ณ สำนักงำนทต.นำสำร ตำมโครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั (กิจกรรมฝึกอบรมกำรป้องกันระงับอัคคีภยั
และอพยพหนีไฟ)

11,250.00

11,250.00 ตกลงรำคำ ร้ำนโชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง

11,250.00 ร้ำนโชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง

11,250.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 160/2560
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 22 ส.ค. 2560
โดยตรง

11 จ้ำงเหมำบริกำรบรรจุก๊ำชหุงต้ม (LPG) ขนำด 16 กก. จำนวน 6 ถัง
สำหรับใช้ในกิจกรรมกำรฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่ 1 ก.ย. 2560
ณ สำนักงำนทต.นำสำร ตำมโครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั (กิจกรรมฝึกอบรมกำรป้องกันระงับอัคคีภยั
และอพยพหนีไฟ)

2,400.00

2,400.00 ตกลงรำคำ ร้ำนโชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง

2,400.00 ร้ำนโชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง

2,400.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 161/2560
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 22 ส.ค. 2560
โดยตรง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ลาดับ

12 จ้ำงเหมำบริกำรทำป้ำยไวนิล ขนำด 1.00 x 3.00 ม. จำนวน ป้ำย
สำหรับใช้เป็นป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ในกำรจัดกิจกรรมตำม
โครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั
(กิจกรรมฝึกอบรมกำรป้องกันระงับอัคคีภยั และอพยพหนีไฟ) ในวันที่
1 กันยำยน 2560 ณ สำนักงำน ทต.นำสำร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

450.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

450.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกรีนปริ้นส์

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ราคาที่ตกลงซือ้ /จ้าง

450.00 ร้ำนกรีนปริ้นส์

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

450.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 162/2560
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 22 ส.ค. 2560
โดยตรง

13 จ้ำงเหมำบริกำรเต้นท์ผ้ำใบ โต๊ะ เก้ำอี้ จำนวน 2 ชุด (1 ชุด
ประกอบด้วย เต้นท์ 1 หลัง โต๊ะ 8 ตัว และเก้ำอี้ 48 ตัว) และเครื่อง
ขยำยเสียงขนำดกลำง จำนวน 1 ชุด พร้อมผู้ควบคุม สำหรับใช้
ในพิธเี ปิดกิจกรรมกำรฝึกซ้อมแผนฯ ตำมโครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ ช่วย
เหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั (กิจกรรมฝึกอบรมกำรป้องกันระงับ
อัคคีภยั และอพยพหนีไฟ) ในวันที่ 1 ก.ย. 2560 ณ สำนังำน ทต.นำสำร

6,000.00

6,000.00 ตกลงรำคำ นำยภูชิตพงษ์ ศิรวิ รรณ์

6,000.00 นำยภูชิตพงษ์ ศิรวิ รรณ์

6,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 163/2560
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 22 ส.ค. 2560
โดยตรง

14 จ้ำงเหมำบริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด สำหรับ
เป็นอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เชิญมำร่วมงำน และ
และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมซ้อมแผนฯ ในวันที่ 1 ก.ย. 2560 ช่วงเช้ำ
จำนวน 1 มื้อ และช่วงบ่ำย จำนวน 1 มื้อ ตำมโครงกำรซักซ้อม
แผนเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั (กิจกรรมฝึกอบรมกำร
ป้องกันระงับอัคคีภยั และอพยพหนีไฟ)

5,000.00

5,000.00 ตกลงรำคำ นำงรัญจวน พรหมสุวรรณ

5,000.00 นำงรัญจวน พรหมสุวรรณ

5,000.00 เป็นผู้รบั จ้ำงที่
เลขที่ 164/2560
สำมำรถทำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560
ดังกล่ำวได้ดี

10,000.00

10,000.00 ตกลงรำคำ นำงรัญจวน พรหมสุวรรณ

10,000.00 นำงรัญจวน พรหมสุวรรณ

10,000.00 เป็นผู้รบั จ้ำงที่
เลขที่ 165/2560
สำมำรถทำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560
ดังกล่ำวได้ดี

15 จ้ำงเหมำบริกำรประกอบอำหำรกลำงวัน จำนวน 100 คน สำหรับ
เป็นอำหำรกลำงวันให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เชิญมำร่วมงำน และ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมซ้อมแผนฯ ในวันที่ 1 ก.ย. 2560 จำนวน 1 มื้อ
ตำมโครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั
(กิจกรรมฝึกอบรมกำรป้องกันระงับอัคคีภยั และอพยพหนีไฟ)
ณ สำนักงำนเทศบำลตำบลนำสำร
(ลงชื่อ)

อรุชำ ตำมภำนนท์
(นำงอรุชำ ตำมภำนนท์)
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

เพ็ญศรี นิลวำนิช
(นำงเพ็ญศรี นิลวำนิช)
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

