
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจัดซ้ือ
1 จัดซ้ือสีงของจ ำนวน 9 รำยกำร ส ำหรับเปน็เคร่ืองด่ืม อำหำรวำ่ง 18,000.00 17,130.00 ตกลงรำคำ ร้ำนแม่เสง่ียม 17,130.00 ร้ำนแม่เสง่ียม 17,130.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 94/2560

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 9 ชุมชน ตำมโครงกำรจัดเวทีเสวนำประชำคม ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 17 ก.ค. 2560

ท้องถิ่น ประจ ำป ี2561 ระหวำ่งวนัที่ 23 กรกฎำคม 2560 ถึง
วนัที่ 31 สิงหำคม 2560 ระยะเวลำ 9 วนั

2 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 4 รำยกำร เปน็ชุด 10,000.00 9,026.00 ตกลงรำคำ บจก.บ ีสมำร์ท ซำยเอ็นซ์ 9,026.00 บจก.บ ีสมำร์ท ซำยเอ็นซ์ 9,026.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 98/2560
ทดสอบด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภยัอำหำร ประกอบด้วย ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ส.ค. 2560
ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ ำ (50 ตย/กล่อง) จ ำนวน 8 กล่อง
ชุดทดสอบภำชนะสัมผัสอำหำรและมือ SI-2 (20 ตย/ชุด) จ ำนวน 
2 ชุด ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ขั้นต้น SI-2 (50/กล่อง) จ ำนวน
3 กล่อง และชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ ำ อ.11 (50/กล่อง)
จ ำนวน 2 กล่อง เพือ่ใช้เปน็อุปกรณ์ส ำหรับตรวจสอบเพือ่กำรเฝ้ำระวงั
และลดควำมเส่ียงของกำรปนเปือ้นเชื้อแบคทีเรีย

3 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว งำนสำธำรณสุข รวมจ ำนวน 9 รำยกำร 20,000.00 17,595.00 ตกลงรำคำ หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 17,595.00 หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 17,595.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 99/2560
 ประกอบด้วย ถังขยะพร้อมสกรีน  และภำชนะรองรับรวบรวมขยะ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ส.ค. 2560
แต่ละประเภท ถุงด ำ ถุงมือ หน้ำกำกอนำมัย รองเท้ำบูท๊ เพือ่ใช้เปน็
อุปกรณ์ส ำหรับรองรับและรวบรวมขยะแต่ละประเภท และเปน็อุปกรณ์
ปอ้งกันกำรติดเชื้อจำกกำรปฏบิติังำนของพนักงำนจัดเก็บขยะ

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

วันที่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

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

วันที่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

4 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 50,000.00 48,800.93 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 48,800.93 บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 48,800.93 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 100/2560

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ส.ค. 2560
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏบิติังำนของเทศบำลต ำบลนำสำร 
และส ำหรับเคร่ืองยนต์ที่มำสร้ำงงำนอันเปน็ประโยชน์ใหแ้ก่ส ำนักปลัด
เทศบำลต ำบลนำสำร ประจ ำเดือน สิงหำคม 2560 
ต้ังแต่วนัที่ 1 ส.ค. 60 ถึงวนัที่ 31 ส.ค. 60

5 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 1,000.00 405.75 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 405.75 บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 405.75 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 101/2560

กองคลังเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กับรถจักรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ส.ค. 2560
และอื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏบิติังำนรำชกำรกองคลัง ประจ ำเดือน สิงหำคม
2560 ต้ังแต่วนัที่ 1 ส.ค. 60 ถึงวนัที่ 31 ส.ค. 60

6 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 2,500.00 2,280.60 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 2,280.60 บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 2,280.60 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 102/2560

กองช่ำงเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กับรถจักรยำยนต์ ขรน 53 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ส.ค. 2560
รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค 81-5314 นศ  เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรกองช่ำง และส ำหรับเคร่ืองยนต์และอื่นๆ ที่มำสร้ำง
งำนอันเปน็ประโยชน์ใหแ้ก่กองช่ำง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2560 
ต้ังแต่วนัที่ 1 ส.ค. 60 ถึงวนัที่ 31 ส.ค. 60

7 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 24 รำยกำร เพือ่ใช้เปน็วสัดุ 22,000.00      21,850.00       ตกลงรำคำ หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 21,850.00      หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 21,850.00      เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 104/2560

อุปกรณ์เพือ่รองรับกำรใหบ้ริกำรประชำชนและใช้ในกำรปฏบิติังำน ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 17 ส.ค. 2560

ทั้งภำยในและภำยนอก ส ำนักงำน ทต.นำสำร  และเพือ่เปน็กำรรักษำ
ควำมสะอำด ควำมเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

8 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน  14 รำยกำร ส ำหรับใช้ในกำรปฏบิติั 51,000.00 34,230.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 34,230.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 34,230.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่1052560
งำนด้ำนเอกสำรของกองสวดิักำรสังคม ใหเ้ปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 ส.ค. 2560

กำรปฏบิติังำนด้ำนต่ำงๆ บรรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ของงำนนั้นๆ
และเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใหบ้ริกำรประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

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

วันที่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

9 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 55,000.00 55,000.00 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 55,000.00 บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 55,000.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 106/2560

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 ส.ค. 2560

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

10 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 1,000.00 600.00 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 600.00 บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 600.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 107/2560

กองคลังเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กับรถจักรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 ส.ค. 2560

และอื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏบิติังำนรำชกำรกองคลัง ประจ ำเดือน กันยำยน
2560 ต้ังแต่วนัที่ 1 ก.ย. 60 ถึงวนัที่ 30 ก.ย. 60

11 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 2,500.00 2,300.00 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 2,300.00 บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 2,300.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 108/2560

กองช่ำงเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กับรถจักรยำยนต์ ขรน 53 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 ส.ค. 2560

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

12  จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้กองช่ำง จ ำนวน 14 รำยกำร ส ำหรับซ่อมบ ำรุง 45,900.00 44,745.00 ตกลงรำคำ ร้ำนแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟำ้ 44,745.00 ร้ำนแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟำ้ 44,745.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 109/2560

ปรับปรุงระบบไฟฟำ้ภำยใน ภำยนอกส ำนักงำนและติดต้ังเพิม่เติมและ ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกำรไฟฟ้ำ 46,380.00 ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 ส.ค. 2560

ซ่อมแซมไฟฟำ้สำธำรณะ เพือ่ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของ ร้ำนอัมรินทร์ อุปกรณ์ไฟฟำ้ 47,553.00 
ประชำชนในพืน้ที่ และลดอุบติัเหตุของผู้ใช้เส้นทำงสัญจรไปมำ 
ตลอดจนลดปญัหำด้ำนอำชญำกรรม



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง
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การซ้ือหรือจ้าง

13 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงเปน็น้ ำมันเบนซิน จ ำนวน 83.48 ลิตร และน้ ำมัน 2,500.00 2,500.00 ตกลงรำคำ บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 2,500.00 บริษทั ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 2,500.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 110/2560

ดีเซล จ ำนวน 7.88 ลิตร ส ำหรับใช้ในกิจกรรมกำรฝึกซ้อมแผนฯ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ส.ค. 2560

ในวนัที่ 1 ก.ย. 2560 ณ ส ำนักงำนทต.นำสำร ตำมโครงกำร
ซักซ้อมแผนเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั (กิจกรรมฝึกอบรม
กำรปอ้งกันระงับอัคคีภยัและอพยพหนีไฟ)

14 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน จ ำนวน 1 รำยกำร ส ำหรับใช้เปน็วสัดุ 1,080.00 1,080.00 ตกลงรำคำ หจก. ล้ิมจี่เซ้ง 1,080.00 หจก. ล้ิมจี่เซ้ง 1,080.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 111/2560
ในวนัอบรม วนัที่ 1 ก.ย. 2560 ณ หอ้งประชุม ทต.นำสำร ตำม ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ส.ค. 2560

โครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั 
(กิจกรรมฝึกอบรมกำรปอ้งกันระงับอัคคีภยัและอพยพหนีไฟ)

15 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร ส ำหรับใช้ในกำรบ ำรุงรักษำ 5,350.00 5,350.00 ตกลงรำคำ ร้ำนนิวเพือ่นเกษตร 5,350.00 ร้ำนนิวเพือ่นเกษตร 5,350.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 112/2560
ฟืน้ฟพูชืผักสวนครัว ต้นไม้ต่ำงๆ ซ่ึงได้ท ำโครงกำรเศรษฐกิจพอเพยีงมำ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ส.ค. 2560

ก่อนหน้ำนี้

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองคลัง จ ำนวน 2 รำยกำร ประกอบด้วย 54,000.00 54,000.00 ตกลงรำคำ บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพวิเตอร์ 53,790.00 บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 53,790.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 7/2560
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรับงำนประมวงผล จ ำนวน 2 เคร่ือง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ส.ค. 2560

และเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ สี แบบ network จ ำนวน 1 เคร่ือง
ส ำหรับใช้ในกำรปฏบิติังำนเอกสำรกองคลังงำนจัดเก็บรำยได้และ
งำนพสัดุและทรัพย์สิน

งานจัดจ้าง
1  จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำ พร้อมประดับตกแต่งพระบรมฉำยำลักษณ์ 15,000.00 12,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกรีนปร้ินท์ 12,000.00 ร้ำนกรีนปร้ินท์ 12,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 150/2560

 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 โดยจัด ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 9 ส.ค. 2560
 ท ำปำ้ยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์ ขนำด 2.40 x 1.20 เมตร จ ำนวน โดยตรง
 1 ปำ้ย จัดท ำฐำนต้ังเคร่ืองสักกำระพร้อมเคร่ืองรำชสักกำระ ประดับ
 ธงชำติพร้อมธงตรำสัญลักษณ์ ประดับตกแต่งผ้ำโดยรอบพระบรม
 ฉำยำลักษณ์และฐำนต้ังเคร่ืองสักกำระ และติดต้งไฟโดยรอบพระบรม
 ฉำยำลักษณ์ เนื่องในวโรกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ 85 พรรษำ
 241,286
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2  จ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธโ์ครงกำรท้องถิ่นนำสำร รวมใจภกัด์ิ 450.00 450.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกรีนปร้ินท์ 450.00 ร้ำนกรีนปร้ินท์ 450.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 151/2560
 รักพอ่ ขนำด 1.00 x 3.00 ม. จ ำนวน 1 ปำ้ย ใช้เปน็ปำ้ยส ำหรับ ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 11 ส.ค. 2560

 จัดโครงกำรท้องถิ่นนำสำร รวมใจภกัด์ิ รักพอ่ ส ำหรับผู้มีจิตอำสำ โดยตรง
 ประชำชน กลุ่มมวลชนต่ำง ๆ กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มชุมชนและสถำนศึกษำ
 ได้ร่วมจัดท ำดอกไม้จันทน์ เพือ่ใช้ในพระรำชพธิถีวำยพระเพลิงพระบรม
 ศพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยเดช  และร่วมกัน
 ปลูกดอกดำวเรือง ตำมอำคำรส ำนักงำน  บำ้นเรือนและพืน้ที่สำธำรณะ
 ในชุมชน  เพือ่เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
 ภมูิพลอดุลยเดช

3 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์ยี่หอ้ Canon MP287  1,500.00 1,500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 1,500.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 1,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 152/2560
หมำยเลขครุภณัฑ์ 478  57 0015 จ ำนวน 1 เคร่ือง และเคร่ือง ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 11 ส.ค. 2560

คอมพวิเตอร์แบบพกพำยี่หอ้ HP หมำยเลขครุภณัฑ์  416 59 0036 โดยตรง
ซ่ึงใช้งำนอยู่ที่ส ำนักปลัด ทต.นำสำร เนื่องจำกไม่สำมำรถใช้ปฏบิติังำน
ได้ตำมปกติ

4 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกทุกขยะมูลฝอย 10,000.00 7,866.76 ตกลงรำคำ บจก.อิซูซุนครมอเตอร์เซลล์ 7,866.76 บจก.อิซูซุนครมอเตอร์เซลล์ 7,866.76 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 154/2560
แบบอัดท้ำย ชนิด 6 ล้อ ทะเบยีน 82-2215 นศ รหสัครุภณัฑ์ (1991) (1991) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 15 ส.ค. 2560

005 58 0003 จ ำนวน 1 คัน  เนื่องจำกได้ถึงก ำหนดระยะเวลำ โดยตรง
 บ ำรุงรักษำ ระยะ 63,832  กิโลเมตร เพือ่ใหร้ถอยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำนได้ดีและกำรบ ำรุงรักษำตำมก ำหนดระยะเวลำสำมำรถยืด
อำยุกำรใช้งำนของรถใหใ้ช้งำนได้ดีและนำนขึ้น

5 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำและก ำจัดเศษวชัพชืที่ปกคลุมไหล่ทำงถนน 58,700.00 58,700.00 ตกลงรำคำ นำยส ำรำญ  ขุนไชยกำร 58,500.00 นำยส ำรำญ  ขุนไชยกำร 58,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่ เลขที่ 155/2560
ในเขต ทต.นำสำร พร้อมท ำควำมสะอำดและขนทิ้ง จ ำนวน 34 สำย สำมำรถท ำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560

พืน้ที่ 73,490.00 ตร.ม. เพือ่เปน็กำรปอ้งกันกำรเกิดอุบติัเหตุ ดังกล่ำวได้ดี
ปอ้งกันกำรเกิดอำชญำกรรม เพือ่ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ของประชำชนที่ใช้เส้นทำงสัญจรไปมำ และเพือ่ควำมสะอำดและทั
ศนียภำพที่สวยงำม
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6 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ ระบบเสียงตำมสำย 57,029.00 50,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวกำญจนำ พรมทอง 49,990.00 นำงสำวกำญจนำ พรมทอง 49,990.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่ เลขที่ 156/2560
ของ ทต.นำสำร หมู่ที่ 1-7 ต ำบลนำสำร จ ำนวน 5 รำยกำร เนื่องจำก สำมำรถท ำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560

ไม่สำมำรถใช้งำนประชำสัมพนัธข์้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรใหก้ับ ดังกล่ำวได้ดี
ประชำชนในพืน้ที่ต ำบลนำสำรได้รับทรำบข้อมูลได้

7 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 5,000.00 4,930.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกศิดิษกำรไฟฟำ้ 4,930.00 ร้ำนกศิดิษกำรไฟฟำ้ 4,930.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 157/2560
2 เคร่ือง รหสัครุภณัฑ์ 420 46 0001 และ 420 46 0002 ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 22 ส.ค. 2560

เนื่องจำกเคร่ืองดังกล่ำวไม่ท ำควำมเย็น โดยตรง

8  จ้ำงเหมำบริกำรท ำภำชนะรองรับขยะอันตรำย ขนำด 60x130x60 1,000.00 1,000.00 ตกลงรำคำ ส ำรำญ ขุนไชยกำร 1,000.00 ส ำรำญ ขุนไชยกำร 1,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่ เลขที่ 158/2560
 ซม. จ ำนวน 1 ชุด เพือ่รองรับขยะ ณ จุดรับขยะของแต่ละหมู่บำ้น สำมำรถท ำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560

 หรือชุมชน เพือ่ควำมถูกสุขลักษณะ เพือ่ควำมปลอดภยัของประชำชน ดังกล่ำวได้ดี
 ในหมู่บำ้น

9 จ้ำงเหมำบริกำรรีไซเคิลถังขยะเก่ำ และยำงรถยนต์ โดยดัดแปลงเพือ่ 3,000.00 3,000.00 ตกลงรำคำ ส ำรำญ ขุนไชยกำร 3,000.00 ส ำรำญ ขุนไชยกำร 3,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่ เลขที่ 159/2560
ใช้ประโยชน์ในกำรประดับตกแต่งบริเวณส ำนักงำน เพือ่เปน็กำรน ำ สำมำรถท ำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560

วสัดุเก่ำกลับมำใช้งำนใหม่อีกคร้ังเนื่องจำกเปน็วสัดุที่ทนทำนและยำก ดังกล่ำวได้ดี
แก่กำรท ำลำย

10 จ้ำงบรรจุน้ ำยำดับเพลิง ชนิดเคมีแหง้ ขนำด 15 ปอนด์ จ ำนวน 11,250.00 11,250.00 ตกลงรำคำ ร้ำนโชคทวอีุปกรณ์ดับเพลิง 11,250.00 ร้ำนโชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง 11,250.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 160/2560
15 ถัง ส ำหรับใช้ในกิจกรรมกำรฝึกซ้อมแผนฯ ในวนัที่ 1 ก.ย. 2560 ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 22 ส.ค. 2560

ณ ส ำนักงำนทต.นำสำร ตำมโครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ช่วยเหลือ โดยตรง
ผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั (กิจกรรมฝึกอบรมกำรปอ้งกันระงับอัคคีภยั
และอพยพหนีไฟ)

11 จ้ำงเหมำบริกำรบรรจุก๊ำชหงุต้ม (LPG) ขนำด 16 กก. จ ำนวน 6 ถัง 2,400.00 2,400.00 ตกลงรำคำ ร้ำนโชคทวอีุปกรณ์ดับเพลิง 2,400.00 ร้ำนโชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง 2,400.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 161/2560
ส ำหรับใช้ในกิจกรรมกำรฝึกซ้อมแผนฯ ในวนัที่ 1 ก.ย. 2560 ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 22 ส.ค. 2560

ณ ส ำนักงำนทต.นำสำร ตำมโครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ช่วยเหลือ โดยตรง
ผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั (กิจกรรมฝึกอบรมกำรปอ้งกันระงับอัคคีภยั
และอพยพหนีไฟ)



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

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

วันที่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

12 จ้ำงเหมำบริกำรท ำปำ้ยไวนิล ขนำด 1.00 x 3.00 ม. จ ำนวน ปำ้ย 450.00 450.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกรีนปร้ินส์ 450.00 ร้ำนกรีนปร้ินส์ 450.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 162/2560
ส ำหรับใช้เปน็ปำ้ยประชำสัมพนัธโ์ครงกำร ในกำรจัดกิจกรรมตำม ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 22 ส.ค. 2560

โครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั โดยตรง
(กิจกรรมฝึกอบรมกำรปอ้งกันระงับอัคคีภยัและอพยพหนีไฟ) ในวนัที่
1 กันยำยน 2560 ณ ส ำนักงำน ทต.นำสำร

13 จ้ำงเหมำบริกำรเต้นท์ผ้ำใบ โต๊ะ เก้ำอี้  จ ำนวน 2 ชุด  (1 ชุด 6,000.00 6,000.00 ตกลงรำคำ นำยภชูิตพงษ ์ ศิริวรรณ์ 6,000.00 นำยภชูิตพงษ ์ ศิริวรรณ์ 6,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 163/2560
ประกอบด้วย เต้นท์ 1 หลัง โต๊ะ 8 ตัว และเก้ำอี้ 48 ตัว) และเคร่ือง ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 22 ส.ค. 2560

ขยำยเสียงขนำดกลำง  จ ำนวน 1 ชุด พร้อมผู้ควบคุม ส ำหรับใช้ โดยตรง
ในพธิเีปดิกิจกรรมกำรฝึกซ้อมแผนฯ ตำมโครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ช่วย
เหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั (กิจกรรมฝึกอบรมกำรปอ้งกันระงับ
อัคคีภยัและอพยพหนีไฟ) ในวนัที่ 1 ก.ย. 2560 ณ ส ำนังำน ทต.นำสำร

14 จ้ำงเหมำบริกำรอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม จ ำนวน 200 ชุด ส ำหรับ 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ นำงรัญจวน  พรหมสุวรรณ 5,000.00 นำงรัญจวน  พรหมสุวรรณ 5,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่ เลขที่ 164/2560
เปน็อำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืมใหก้ับแขกผู้มีเกียรติที่เชิญมำร่วมงำน และ สำมำรถท ำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560

และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมซ้อมแผนฯ ในวนัที่ 1 ก.ย. 2560 ช่วงเช้ำ ดังกล่ำวได้ดี
จ ำนวน 1 มื้อ และช่วงบำ่ย จ ำนวน 1 มื้อ ตำมโครงกำรซักซ้อม
แผนเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั (กิจกรรมฝึกอบรมกำร
ปอ้งกันระงับอัคคีภยัและอพยพหนีไฟ) 

15 จ้ำงเหมำบริกำรประกอบอำหำรกลำงวนั จ ำนวน 100 คน ส ำหรับ 10,000.00 10,000.00 ตกลงรำคำ นำงรัญจวน  พรหมสุวรรณ 10,000.00 นำงรัญจวน  พรหมสุวรรณ 10,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่ เลขที่ 165/2560
เปน็อำหำรกลำงวนัใหก้ับแขกผู้มีเกียรติที่เชิญมำร่วมงำน และ สำมำรถท ำงำนจ้ำง ลว. 22 ส.ค. 2560

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมซ้อมแผนฯ ในวนัที่ 1 ก.ย. 2560 จ ำนวน 1 มื้อ ดังกล่ำวได้ดี
ตำมโครงกำรซักซ้อมแผนเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณอัคคีภยั
(กิจกรรมฝึกอบรมกำรปอ้งกันระงับอัคคีภยัและอพยพหนีไฟ) 
ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำสำร

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


