แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

งานจัดซื้อ
1 ซื้อวัสดุสานักงานเป็นแบบพิมพ์ ใบ ภ.บ.ท.6 ทะเบียนที่ดนิ เพื่อเก็บภาษี
บารุงท้องที่ จานวน 20 เล่ม สาหรับใช้ในการสารวจงานจัดเก็บภาษี
ในช่วงปีสารวจใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

9,000.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
(ข)
กรมการปกครอง

9,000.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง

9,000.00

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 56/2561

สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 มี.ค. 2561

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กองช่างเทศบาลตาบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน
81-5314 นศ เครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏฺบัตงิ านราชการของ
กองช่าง และสาหรับเครื่องยนต์และอื่นๆ ที่มาสร้างงานอันเป็น
ประโยชน์ให้แก่กองช่าง ประจาเดือน เมษายน 2561 ตั้งแต่วนั ที่
2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61

3,000.00

2,505.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด
(ข)

2,505.60 บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด

2,505.60

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 64/2561
สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 เม.ย. 2561

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กองคลังเทศบาลตาบลนาสาร เพื่อใช้กบั รถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ
ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านราชการจัดเก็บค่าบริการถังขยะมูลฝอย ประจาเดือน
2561 ตั้งแต่วนั ที่ 2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61

1,000.00

260.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด
(ข)

260.10 บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด

260.10

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 65/2561
สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 เม.ย. 2561

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สานักปลัดเทศบาลตาบลนาสาร เพื่อใช้กบั รถยนต์สว่ นกลาง
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านของเทศบาลตาบลนาสาร
และสาหรับเครื่องยนต์ที่มาสร้างงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่สานักปลัด
เทศบาลตาบลนาสาร ประจาเดือน เมษายน 2561 ตั้งแต่วนั ที่
2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61

70,000.00

48,969.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด
(ข)

48,969.63 บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด

48,969.63

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 66/2561
สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 เม.ย. 2561

5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กองคลัง เทศบาลตาบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
เพื่อใช้กบั รถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกสารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ประจาเดือน เมษายน 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61

1,000.00

85.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด
(ข)

85.59 บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด

85.59

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 67/2561
สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 เม.ย. 2561

ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

10,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ้มจี่เซ้ง
(ข)

ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
10,650.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 68/2561
สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 5 เม.ย. 2561

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

6 จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ ของรางวัล จานวน 8 รายการ สาหรับใช้ในกิจกรรม
ตามโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สงู วัย ใส่ใจสุขภาพ ประจาปี 2561 ใน
วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สานักงาน ทต.นาสาร

12,050.00

7 จัดซื้อมะพร้าวขนาดใหญ่ จานวน 70 ลูก สาหรับใช้แข่งขันในกิจกรรม
แข่งขันขูดมะพร้าว ตามโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สงู วัย ใส่ใจสุขภาพ
ประจาปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สนง.ทต.นาสาร

1,400.00

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สาหรับกองสวัสดิการสังคม จานวน 2 รายการ
สาหรับใช้ในการปฏิบัตงิ านของกองสวัสดิการสังคมในการให้บริการ
ประชาชนและ หน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อราชการ ให้เป็นไปด้วย
ความสะดวก เรียบร้อย

13,000.00

12,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์
(ข)

12,350.00 ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์

12,350.00

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 70/2561
สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 5 เม.ย. 2561

9 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นหม้อแบตเตอรี่แบบเติมน้ากลั่น
ขนาด 12 โวล 85 แอปป์ (Dry Hybrid) จานวน 2 ลูก สาหรับใช้กบั รถ
ส่วนกลางรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน 81-5314 นศ กองช่าง

8,000.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครถาวรอะไหล่
(ข)

5,992.00 หจก.นครถาวรอะไหล่

5,992.00

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 71/2561

10 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นหม้อแบตเตอรี่แบบเติมน้ากลั่น
ขนาด 12 โวล 85 แอปป์ จานวน 1 ลูก สาหรับใช้กบั รถส่วนกลาง
ทะเบียน กพ 8215 นศ สานักปลัด

3,000.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครถาวรอะไหล่
(ข)

2,675.00 หจก.นครถาวรอะไหล่

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุกองสวัสดิการสังคม จานวน 2 รายการ คือ
ปลั๊กไฟ 3 ตา 6 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จานวน 4 ชุด และ
ปลั๊กไฟ 3 ตา 3 ช่อง มี 2 ช่อ งUSB ขนาดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
จานวน 4 ชุด สาหรับใช้ในการปฏิบัตงิ านต่อปลั๊กไฟกับวัสดุครุภัณฑ์
สานักงาน วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหวิทยุนครศรีฯ
(ข)

5,000.00 ร้านสหวิทยุนครศรีฯ

12 จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์กฬี า ชุดกีฬาพร้อมสกรีน ถ้วยรางวัล จานวน
22 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาสารคัพ"
ครั้งที่ 17 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 2561 ถึงวันที่
7 พ.ค. 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

120,900.00

13 จัดซื้อน้าดื่มชนิดขวด ขนาด 800 ml น้าดื่มชนิดถัง ขนาด 20 ลิตร
น้าแข็ง และเครื่องดื่มเกลือแร่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด นาสารคัพ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 61
ถึงวันที่ 7 พ.ค. 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

15,000.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสาราญ ขุนไชยการ
(ข)

10,650.00 หจก.ลิ้มจี่เซ้ง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

1,400.00 นายสาราญ ขุนไชยการ

1,400.00 เป็นผู้ขายที่สามารถ ใบสั่งซื้อ 69/2561
จัดหาสิ่งของดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561

ได้ดี

สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 10 เม.ย. 2561

2,675.00

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 72/2561

สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 18 เม.ย. 2561

5,000.00

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 73/2561

สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 24 เม.ย. 2561

114,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกันตาพาณิชย์
(ข)

114,500.00 ร้านกันตาพาณิชย์

14,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซี ซินน้าดื่ม
(ข)
สาขาพระพรหม

14,470.00 ร้านซี ซินน้าดื่ม
สาขาพระพรหม

114,500.00

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 74/2561

สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 24 เม.ย. 2561

14,470.00

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 75/2561

สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 24 เม.ย. 2561

ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

งานจัดจ้าง
1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สว่ นกลาง ทะเบียน
กค 9568 นศ รหัสครุภัณฑ์ 001 45 0001 จานวน 1 คัน
เครื่องยนต์จะติดยากมาก แต่เมื่อสตาร์ทเครื่องติดแล้วเครื่องยนต์จะเดิน
ไม่เรียบ มีอาการ สั่น และวูบ เร่งไม่ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้เครื่องยนต์มคี วามพร้อมในการใช้ปฏิบัตงิ านอยู่เสมอ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

25,000.00

2 จ้างทาปูายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ขนาด 1.00x3.00 จานวน 1 ปูาย สาหรับใช้
ในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 61
ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตาบลนาสาร

500.00

3 จ้างทาพวงมาลัยดอกไม้สด จานวน 1 พวง พานพุ่มดอกไม้สดประดับ
โต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ จานวน 6 พาน และพานพุ่มดกไม้สดสาหรับ
ถวายราชสักการะ จานวน 1 พาน สาหรับใช้ในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
ประจาปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 61 ณ ห้องประชุม ทต.นาสาร

2,500.00

4 จ้างทาปูายไวนิล ขนาด 1.50x3.00 เมตร จานวน 1 ปูาย ตามโครงการ

700.00

อบรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ ประจาปี 2561 ในวันที่ 30 มี.ค. 61

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

23,514.00 เฉพาะเจาะจง อู่ดารงค์เซอร์วสิ
(ข)

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนปริ้นท์
(ข)

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพวงแสด
(ข)

675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์
(ข)

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

23,514.00 อู่ดารงค์เซอร์วสิ

450.00 ร้านกรีนปริ้นท์

2,500.00 ร้านพวงแสด

675.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์

เพื่อให้ผู้สงู อายุมคี วามรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเองด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ ผู้สงู อายุได้รับความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะสาหรับ
ผู้สงู วัย
5 จ้างเหมาบริการเต็นท์ จานวน 1 ชุด (ประกอบด้วยเต็นท์ ขนาด
4.00x8.00 เมตร จานวน 1 หลัง โต๊ะ 4 ตัว เก้าอี้ 50 ตัว)
และจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จานวน 1 ชุด ตาม
โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ ประจาปี 2561 ในวันที่
30 มีนาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดพระเพรง หมูท่ ี่ 3 ตาบลนาสาร

4,500.00

6 จ้างเหมาตกแต่งสถานทีส่ าหรับใช้ในการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ประจาปี 2561
โดยทาการจัดดอกไม้สดโต๊ะประธาน จานวน 1 ชุด จัดดอกไม้สด
โพเดียม จานวน 1 ชุด และจัดตกแต่งโต๊ะรับลงทะเบียน โต๊ะวิทยากร
ตามโครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สงู อายุ ประจาปี 2561
ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดพระเพรง หมู่ที่ 3

1,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ จุลอมร
(ข)

4,500.00 นายพรเทพ จุลอมร

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

23,514.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 60/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 9 เม.ย. 2561
โดยตรง

450.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 63/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 16 มี.ค. 2561
โดยตรง

2,500.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 64/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 16 มี.ค. 2561
โดยตรง

675.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 65/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 21 มี.ค. 2561
โดยตรง

4,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีความ ใบสั่งจ้าง 66/2561
สามารถทางานดังกล่าว ลว. 21 มี.ค. 2561

ได้ดี

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ กายโรจน์
(ข)

1,500.00 นางวันเพ็ญ กายโรจน์

1,500.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 67/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 21 มี.ค. 2561
โดยตรง

ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูชติ พงษ์ ศิริวรรณ์
(ข)

ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
27,500.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 74/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

27,500.00 นายภูชติ พงษ์ ศิริวรรณ์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

7 จ้างเหมาจัดทาสถานที่สาหรับประกอบพิธกี รรมทางพุทธศาสนา ขนาด
2.00x4.00 เมตร จานวน 1 ชุด พร้อมธรรมมาสน์, จ้างเหมาเต้นท์โค้ง
ขนาด 10.00x5.00 เมตร จานวน 2 ห้อง พร้อมเก้าอี้ 100 ตัว
จ้างหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จานวน 1 ชุด จ้างเหมาเต็นท์
ขนาด 4.00x8.00 เมตร จานวน 4 หลัง โต๊ะ 30 ตัว และเก้าอี้ 100 ตัว
จ้างเหมาเต็นท์ ขนาด 5.00x8.00 เมตร จานวน 3 ห้อง พร้อมเก้าอี้
200 ตัว ตามโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สงู วัย ใส่ใจสุขภาพ ประจาปี
2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สนง.ทต.นาสาร

28,500.00

8 จ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์ไวนิลสาหรับติดตั้งหลังเวที ขนาด
3.00x8.00 ม. จานวน 1 ปูาย, ปูายซุ้มกิจกรรม ขนาด 0.80x1.00 ม.
จานวน 12 ปูาย, ปูายซุ้มกิจกรรม ขนาด 1.00x3.00 ม. จานวน
1 ปูาย และจ้างทาเกียรติบัตรพร้อมเข้ากรอบ จานวน 9 อัน
ตามโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สงู วัย ใส่ใจสุขภาพ ประจาปี 2561
ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สนง.ทต.นาสาร

8,550.00

9 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จดั งานตามโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สงู วัย
ใส่ใจสุขภาพ ประจาปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สนง.
ทต.นาสาร โดยประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สดแจกัน พานรอง โพเดียม
โต๊ะประธาน โต๊ะลงทะเบียน ประดับตกแต่งโดยการผูกผ้าบริเวณโต๊ะรดน้า
ผู้สงู อายุ สถานที่ประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ซุ้มกิจกรรมต่างๆ จัดทา
ช่อดอกไม้ตดิ เสื้อ และประดับตกแต่งแท่นพระพุทธสิหิงค์ดว้ ยดอกไม้สด
และอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับกิจกรรมรดน้าขอพร

43,500.00

10 จ้างเหมาแต่งหน้า ทาผม พร้อมชุดแต่งกาย สาหรับการแสดงบนเวที
ชุดการแสดงเต้นประกอบเพลงเริงสงกรานต์ จานวน 16 คน จาก
โรงเรียนผู้สงู อายุ ต.นาสาร ตามโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สงู วัย ใส่ใจ
สุขภาพ ประจาปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สนง.ทต.นาสาร

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองถิรพร
(ข)
สาเนากาญจน์

3,000.00 นางสาวทองถิรพร
สาเนากาญจน์

3,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีความ ใบสั่งจ้าง 77/2561
สามารถทางานดัง ลว. 5 เม.ย. 2561
กล่าวได้ดี

11 จ้างจัดทาปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเฝูาระวังปูองกันจากเหตุ
สาธารณภัยและลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี
2561 ขนาด 1.50x5.00 ม. จานวน 1 ปูาย และขนาด 1.00x3.00 ม.
จานวน 1 ปูาย ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561

1,575.00

1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนปริ้นท์
(ข)

1,575.00 ร้านกรีนปริ้นท์

1,575.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 78/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561
ได้ดี

โดยตรง

8,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์
(ข)

43,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ กายโรจน์
(ข)

8,550.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์

43,500.00 นางวันเพ็ญ กายโรจน์

8,550.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 75/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561
โดยตรง

43,500.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 76/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561

ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูชติ พงษ์ ศิริวรรณ์
(ข)

ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
4,000.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 79/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

12 จ้างเหมาบริการเต็นท์ผา้ ใบ ขนาด 5.00x 8.00 ม. พร้อมโต๊ะเก้าอี้
จานวน 1 ชุด ตามโครงการเฝูาระวังปูองกันจากเหตุสาธารณภัยและลด
อุบัตเิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 12-16 เมษายน 2561 ระยะเวลา 5 วัน ณ ทางเข้าศูนย์ราชการ
นาสาร สาหรับใช้เป็นสถานที่สาหรับจุดบริการพักรถ

4,000.00

13 จ้างเหมาแต่งหน้า ทาผม พร้อมชุดแต่งกาย สาหรับการแสดงบนเวที
ชุดการแสดงเต้นประกอบจังหวะบาสโลบเพลงอย่าจบเมื่อพบหน้า จาก
ชมรมผู้สงู อายุตาบลนาสาร จานวน 15 คน ตามโครงการวันกตัญญู
เชิดชูผู้สงู วัย ใส่ใจสุขภาพ ประจาปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินดา คานวณจิต
(ข)

3,000.00 นางสาวจินดา คานวณจิต

3,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีความ ใบสั่งจ้าง 80/2561
สามารถทางานดัง ลว. 5 เม.ย. 2561
กล่าวได้ดี

14 จ้างเหมาทาปูายไวนิลเตือนอันตรายการใช้เส้นทางในเขต พท.ต.นาสาร
ขนาด 0.70x1.50 ม. จานวน 12 ปูาย โดยใช้ตวั อักษรสีดา ขนาด
11.5 ซม. พื้นสีสม้ ทั้งผืน

3,000.00

1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนปริ้นท์
(ข)

1,920.00 ร้านกรีนปริ้นท์

1,920.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 81/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 17 เม.ย. 2561

15 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก
ทะเบียน 81-5314 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 011 50 0001 จานวน
1 คัน เนื่องจากรถคันดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อ
การยืดอายุการใช้งานของรถและให้รถมีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ
โดยการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบส่งกาลัง

35,000.00

34,900.00 เฉพาะเจาะจง อู่ดารงค์เซฮร์วสิ
(ข)

34,900.00 อู่ดารงค์เซฮร์วสิ

34,900.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 82/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 20 เม.ย. 2561

16 จ้างเหมาบริการคณะกลองยาว จานวน 1 ชุด สาหรับใช้นาขบวน
พาเหรดรณรงค์ตา้ นยาเสพติด เริ่มต้นจากทางเข้าศูนย์ราชการนาสาร
ไปยังสนามวิทยาลัยการอาชีพ พิธเี ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
“นาสารคัพ” ครั้งที่ 17 ประจาปี 2561 ในวันที่ 30 เม.ย. 2561
17 จ้างเหมาบริการเต็นท์ เก้าอี้ จานวน 6 ชุด ระยะเวลา 8 วัน ( 1 ชุด
ประกอบด้วย เต็นท์ขนาด 4.00x8.00 เมตร จานวน 1 หลัง และ
เก้าอี้ จานวน 40 ตัว) และจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงชุดกลางพร้อม
ผู้ควบคุม จานวน 1 ชุด ระยะเวลา 6 วัน (วันที่ 30 เม.ย.61, 1-4,
7 พ.ค. 61) ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาสารคัพ”
ครั้งที่ 17 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

4,000.00 นายภูชติ พงษ์ ศิริวรรณ์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

โดยตรง

5,000.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรเดช ดัดใจงาม
(ข)

4,500.00 นายพีรเดช ดัดใจงาม

ใบสั่งจ้าง 83/2561
ความสามารถในการ ลว. 24 เม.ย. 2561

4,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มี

ทางานดังกล่าวได้ดี

51,800.00

49,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภูชติ พงษ์ ศิริวรรณ์
(ข)

49,800.00 นายภูชติ พงษ์ ศิริวรรณ์

49,800.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 84/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 24 เม.ย. 2561
โดยตรง

ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

18 ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 2.50 x 4.80 ม. พร้อม
โครงเคร่าไม้และติดตั้งบริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพ นศ.
จานวน 2 ปูาย และปูายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 ม. สาหรับขบวน
เดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมการออกกาลังกาย 6 ปูาย
สาหรับใช้เป็นปูายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และปูายผ้าแพร
พร้อมลูกโปุงอัดก๊าช ขนาด 1.00x2.00 ม. จานวน 1 ปูาย ตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาสารคัพ” ครั้งที่ 17 ประจาปี
2561 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61 ณ สนามกีฬา
วิทยาลัยการอาชีพ

17,531.00

19 จ้างเหมาจ้างประดับตกแต่งสถานที่บริเวณที่นั่งประธานในพิธเี ปิดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในวันที่ 30 เม.ย. 61 ณ สนามกีฬาวิทยา
ลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จัดดอกไม้สาหรับวางโต๊ะประธาน
สาหรับพิธเี ปิดและปิดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด "นาสารคัพ" ครั้งที่ 17 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่
30 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61 ณ สนามวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

5,000.00

20 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขัน สาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
จานวน 1 สนาม ณ สนามกีฬาฟุตบอลของวิทยาลัยการอาชีพ และ
กีฬาเปตอง ณ ลานหน้าสานักงาน กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาสารคัพ" ครั้งที่ 17
ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61 ณ สนาม
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

18,500.00

21 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถส่วนกลาง ทะเบียน
กพ 8215 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0003 โดยทาการเปลี่ยน
ถ่ายน้ามันเครื่องและอื่น ๆ เพื่อบารุงรักษาให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้
ปฏิบัตงิ านราชการ

5,000.00

22 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นผู้ชว่ ยธุรการกองช่าง จานวน 1 คน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อช่วยให้การปฏิบัตงิ านราชการ
กองช่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขั้น ตั้งแต่วนั ที่ 2 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 30

48,000.00

ก.ย. 2561 ระยะเวลา 5 เดือน 29 วัน โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนในอัตรา

เดือนละ 8,000.- บาท รายนางสาวฉันทนี กลักดวงจิตร์

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา
17,531.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
17,531.00 เป็นผู้รับจ้างที่มี ใบสั่งจ้าง 85/2561
ความสามารถในการ ลว. 24 เม.ย. 2561

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
17,531.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์

(ข)

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

ทางานดังกล่าวได้ดี

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ กายโรจน์
(ข)

5,000.00 นางวันเพ็ญ กายโรจน์

ใบสั่งจ้าง 86/2561
ความสามารถในการ ลว. 24 เม.ย. 2561

5,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มี

ทางานดังกล่าวได้ดี

18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสาราญ ขุนไชยการ
(ข)

18,500.00 นายสาราญ ขุนไชยการ

ใบสั่งจ้าง 88/2561
ความสามารถในการ ลว. 24 เม.ย. 2561

18,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มี

ทางานดังกล่าวได้ดี

3,149.55 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านครศรีฯ
(ข)

47,733.43 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉันทนี กลักดวงจิตร
(ข)

3,149.55 บจก.โตโยต้านครศรีฯ

47,733.43 นางสาวฉันทนี กลักดวงจิตร

3,149.55 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 89/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 30 เม.ย. 2561
โดยตรง

47,733.43 เป็นผู้รับจ้างที่มี

บันทึกตกลงจ้าง

ความสามารถในการ เลขที่ 24/2561
ทางานดังกล่าวได้ดี ลว. 2 เม.ย. 2561

ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

23 จ้างเหมาบริการผู้ชว่ ยครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร จานวน
1 อัตรา โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย
หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ และมีใบอนุญาตประกอบอาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัตหิ น้าที่
การสอน โดยปฏิบัตงิ านตั้งแต่วนั ที่ 2 เม.ย. 61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61
โดยรับค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 12,000.-บาท

36,000.00

24 จ้างเหมาบริการผู้ชว่ ยครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร จานวน
1 อัตรา โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย
หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ และมีใบอนุญาตประกอบอาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัตหิ น้าที่
การสอน โดยปฏิบัตงิ านตั้งแต่วนั ที่ 2 เม.ย. 61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61
โดยรับค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 12,000.-บาท

36,000.00

25 จ้างเหมาบริการผู้ชว่ ยครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร จานวน
1 อัตรา โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเอก หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ และมีใบอนุญาตประกอบ
อาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัตหิ น้าที่การสอน โดยปฏิบัตงิ านตั้งแต่วนั ที่ 2 เม.ย. 61
ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 โดยรับค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ
9,000.-บาท

27,000.00

26 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณทางเชื่อมและคอสะพาน หมู่ที่ 1,3,5
ตาบลนาสาร โดยดาเนินการซ่อมแซมโดยการปะซ่อมผิวทางเดิม (SKIN
PATCHING) เฉลี่ยพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร แล้วทาการ
เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5.00 เซนติเมตร
จานวน 8 จุด พื้นที่ผวิ จราจรรวมไม่น้อยกว่า 283.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ปูาย รายละเอียด
ตามแปลนของเทศบาลตาบล นาสาร จานวน 1 โครงการ

149,000.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

35,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพรรณ
(ข)
นาคสัน

35,600.00 นางสาวธนพรรณ
นาคสัน

35,600.00 เป็นผู้รับจ้างที่มี

35,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร คชรัตน์
(ข)

35,600.00 นางสาวกนกอร คชรัตน์

35,600.00 เป็นผู้รับจ้างที่มี

26,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤตติยา สุวรรณชล
(ข)

26,700.00 นางสาวกฤตติยา สุวรรณชล

149,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กวินทราการก่อสร้าง
(ข)

148,000.00 หจก.กวินทราการก่อสร้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

บันทึกตกลงจ้าง

ความสามารถในการ เลขที่ 25/2561
ทางานดังกล่าวได้ดี ลว. 2 เม.ย. 2561

บันทึกตกลงจ้าง

ความสามารถในการ เลขที่ 26/2561
ทางานดังกล่าวได้ดี ลว. 2 เม.ย. 2561

26,700.00 เป็นผู้รับจ้างที่มี

บันทึกตกลงจ้าง

ความสามารถในการ เลขที่ 27/2561
ทางานดังกล่าวได้ดี ลว. 2 เม.ย. 2561

147,000.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ สัญญาจ้างก่อสร้าง
ทางานจ้างดังกล่าว เลขที่ 12/2561
ลว. 9 เม.ย. 2561
โดยตรง

-

ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

27 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระเพรง-นาสีพุฒ หมู่ที่ 6
โดยทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง
๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผวิ จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน ๑ ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบล
นาสาร จานวน ๑ โครงการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

1,609,000.00 1,584,000.00 ประกวดราคา หจก. พ.มณี ก่อสร้าง
(e-bidding) หจก. เภรินทร์วสั ดุภัณฑ์
หจก.อินทรัชนครกรุ๊ป
หจก. ปวรรต การโยธา
หจก. ซี.ซี จักรกลและก่อสร้าง

หจก. ทาเนียบก่อสร้าง
หจก. นครรุ่งเรืองการโยธา
หจก. แซนซันการโยธา
หจก. ถนอมเมือง ก่อสร้าง
หจก. นครราชก่อสร้าง
หจก. คเชนร์ การโยธา
หจก. โดม การโยธา
หจก. ยิ่งวงศ์ววิ ฒ
ั น์การโยธา

หจก. ไทยถิรโรจน์กอ่ สร้าง
บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์

(ลงชื่อ)

อรุชา ตามภานนท์
ผู้จดั ทา
(นางอรุชา ตามภานนท์)
นักวิชาการพัสดุชานาญการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
1,023,000.00 หจก. พ.มณี ก่อสร้าง
1,043,999.00
1,080,000.00
1,108,800.00
1,129,000.00
1,139,000.00
1,172,000.00
1,195,000.00
1,213,650.00
1,239,900.00
1,245,000.00
1,298,880.00
1,346,000.00
1,395,000.00
1,489,675.57

(ลงชื่อ)

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

1,023,000.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ สัญญาจ้างก่อสร้าง
ทางานจ้างดังกล่าว เลขที่ 13/2561
ลว. 11 เม.ย. 2561
โดยตรง

เพ็ญศรี นิลวานิช ผู้ตรวจสอบ
(นางเพ็ญศรี นิลวานิช)
ผู้อานวยการกองคลัง

