แบบ สขร.1

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

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

งานจัดซื้อ
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กองคลังเทศบาลตาบลนาสาร เพื่อใช้กบั รถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ
ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านราชการจัดเก็บค่าบริการถังขยะมูลฝอย ประจาเดือน
2561 ตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

1,000.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

357.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด
(ข)

357.60 บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

357.60

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 78/2561

สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 1 พ.ค. 2561

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สานักปลัดเทศบาลตาบลนาสาร เพื่อใช้กบั รถยนต์สว่ นกลาง
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านของเทศบาลตาบลนาสาร
และสาหรับเครื่องยนต์ที่มาสร้างงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่สานักปลัด
เทศบาลตาบลนาสาร ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่วนั ที่
1 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61

70,000.00

57,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด
(ข)

57,547.00 บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด

57,547.00

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 79/2561
สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 1 พ.ค. 2561

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กองคลัง เทศบาลตาบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
เพื่อใช้กบั รถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกสารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61

1,000.00

175.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด
(ข)

175.68 บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด

175.68

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 80/2561
สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 พ.ค. 2561

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กองช่างเทศบาลตาบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน
81-5314 นศ เครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏฺบัตงิ านราชการของ
กองช่าง และสาหรับเครื่องยนต์และอื่นๆ ที่มาสร้างงานอันเป็น
ประโยชน์ให้แก่กองช่าง ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่วนั ที่
1 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61

5,000.00

3,951.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด
(ข)

3,951.90 บริษัท น้ามันสยามมงคล จากัด

3,951.90

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 81/2561

สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 1 พ.ค. 2561

ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

5 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานสาหรับโรงเรียนอนุบาล ทต.นาสาร จานวน
9 รายการ เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์การเรียนการสอน เก็บเอกสารสิ่งของ
ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสาหรับเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียน
ในปีการศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561

80,000.00

6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับกองสวัสดิการสังคม จานวน
10 รายการ เพื่อใช้ในการทาความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ วัสดุ และ
สิ่งของต่างๆ สาหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร และศพด.ทต.นาสาร

10,000.00

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ประจาปี 2561
สาหรับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลนาสาร ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
รวมจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 587 คน ระยะเวลา 11 วันทาการ
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2561 เป็นนมสดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด
ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี/ถุง จานวน 6,457 ถุง ในราคาถุงละ
6.58 บาท
งานจัดจ้าง
1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สว่ นกลาง ทะเบียน
1กจ 9130 นศ รหัสครุภัณฑ์ 009 57 0004 จานวน 1 คัน
เนื่องจากได้ครบกาหนดในการบารุงรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ามัน
เครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้าหลัง ชุดโซ่สเตอร์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถและเพื่อให้รถมีสภาพพร้อมใช้ปฏิบัตงิ าน
จัดเก็บค่าบริการถังขยะมูลฝอย

42,487.06

2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับกองคลัง จานวน 1 เครื่อง
รหัสครุภัณฑ์ 416 52 0020 เนื่องจากไม่สามารถใช้ปฏิบัตงิ านได้
โดยทาการลงระบบปฏิบัตกิ ารใหม่ พร้อมค่าตรวจเช็ค
3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับกองสวัสดิการสังคม จานวน 1 เครื่อง
รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0008 เนื่องจากไม่สามารถใช้ปฏิบัตงิ านได้
โดยทาการเปลี่ยน HDD 500GB 7200rpm SATA III Blue
WD5000AZLX (westerm):3Y จานวน 1 เครื่อง และค่าบริการ
ลงโปรแกรม พร้อมค่าบริการตรวจเช็คซ่อม

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

78,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์
(ข)

8,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ้มจี่เซ้ง
(ข)

42,487.06 เฉพาะเจาะจง บจก.นครแดรี่พลัส
(ข)

ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
78,650.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 82/2561

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

78,650.00 ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 7 พ.ค. 2561

8,690.00 หจก.ลิ้มจี่เซ้ง

8,690.00

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 83/2561

สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 7 พ.ค. 2561

42,487.06 บจก.นครแดรี่พลัส

42,487.06

เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบสั่งซื้อ 85/2561
สิ่งของดังกล่าวโดยตรง ลว. 15 พ.ค. 2561

และได้รบั สิทธิจ์ าก
อสค.

2,000.00

1,180.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ ศรีมโน
(ข)

1,180.00 นายสัมพันธ์ ศรีมโน

1,180.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 90/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 7 พ.ค. 2561
โดยตรง

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.ที.เอ.คอมพิวเตอร์
(ข)

700.00 บจก.เอส.ที.เอ.คอมพิวเตอร์

700.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 91/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 8 พ.ค. 2561
โดยตรง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.ที.เอ.คอมพิวเตอร์
(ข)

2,000.00 บจก.เอส.ที.เอ.คอมพิวเตอร์

2,000.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 92/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 8 พ.ค. 2561
โดยตรง

ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา
30,000.00 เฉพาะเจาะจง ว่าที่ร้อยตรี พีรพล แซ่เตียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
30,000.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 93/2561

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
30,000.00 ว่าที่ร้อยตรี พีรพล แซ่เตียว

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

4 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสโดยสารไม่ประจาทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น
พร้อมอุปกรณ์พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 คัน และรถตู้ประอากาศ
จานวน 1 คัน จากทต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ ไป-กลับ
ล่องแก่งชมดาว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ระยะเวลา 2 วัน
1 คืน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค. 2561
ณ ล่องแก่งชมดาว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

30,000.00

5 จ้างทาเว็บไซต์พร้อมทั้งบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์รายปี ระยะเวลา 1 ปี
ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2561 – เม.ย. 2562 และต่ออายุโดเมนเนมรายปี
ภายใต้ชื่อ WWW.NASAN.GO.TH ของเทศบาลตาบลนาสาร สาหรับ
ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารและอื่น ๆ ของ ทต.นาสาร
ของเทศบาลตาบลนาสารให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบ
ข่าวสารข้อมูลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และใช้ในการปฏิบัตงิ านราชการ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ กาหนด

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจเวิลด์คอมมิวนิเคชั่น
(ข)

10,000.00 บจก.ซีเจเวิลด์คอมมิวนิเคชั่น

10,000.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 94/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 15 พ.ค. 2561
โดยตรง

6 จ้างทาไม้พลองจากท่อ พีวซี ี ขนาด 6 หุน ขนาดความยาว 1.30 ม.
หัวท้ายปิด จานวน 60 อัน สาหรับใช้ในกิจกรรมตามโครงการอบรม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สงู อายุ ประจาปี 2561

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมนึก เพชรชานาญ
(ข)

4,800.00 นางสมนึก เพชรชานาญ

4,800.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีความ ใบสั่งจ้าง 95/2561

7 จ้างทาตรายาง จานวน 4 อัน สาหรับการปฏิบัตงิ านของสานักปลัด
เพื่อใช้ในการอานวยความสะดวกในการปฏิบัตงิ านการให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

1,000.00

8 จ้างเหมาบริการผู้ดแู ลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาสาร
(ร.ร.วัดพระเพรง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา หรือทางการศึกษา
ทุกสาขาวิชาเอก โดยปฏิบัตงิ านตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2561 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561 ระยะเวลา 4 เดือน และรับค่าจ้างเป็น
รายเดือน ในอัตราเดือนละ 8,000.- บาท

(ข)

ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 8 พ.ค. 2561
โดยตรง

สามารถทางานดังกล่าว ลว. 24 พ.ค. 2561

ได้ดี

32,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครบล๊อกตรายางการพิมพ์
(ข)

32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิสทุ ธิ์
(ข)
จันทรสุวรรณ

1,000.00 ร้านนครบล๊อกตรายางการพิมพ์

32,000.00 นางสาวเพ็ญพิสทุ ธิ์
จันทรสุวรรณ

1,000.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ ใบสั่งจ้าง 96/2561
ทางานจ้างดังกล่าว ลว. 24 พ.ค. 2561
โดยตรง
32,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มี

บันทึกตกลงจ้าง

ความสามารถในการ เลขที่ 28/2561

ทางานดังกล่าวได้ดี ลว. 31 พ.ค. 2561

ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

9 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายครูแรม-หนองลุง หมู่ที่ 1 ตาบลนาสาร
โดยทาการใช้เครื่องจักรปรับพื้นที่ให้ได้เขตทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๕๒๐.๐๐ เมตร ถมดินยกระดับสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ศก.
๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน ใช้ท่อ ๑๔ ท่อน
และวางท่อระบายน้า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ศก. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร
จานวน ๓ จุด จุดละ ๖ ท่อน ใช้ท่อ ๑๘ ท่อน ถมหินคลุกทาผิวจราจร
กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม เกลี่ยเรียบและอัดแน่น
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลนาสาร จานวน 1 โครงการ

466,000.00

485,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ที.เอส.การก่อสร้าง
(ข)

466,000.00 หจก.เอส.ที.เอส.การก่อสร้าง

465,000.00 เป็นผู้รบั จ้างที่มีอาชีพ สัญญาจ้างก่อสร้าง
ทางานจ้างดังกล่าว เลขที่ 17/2561
ลว. 28 พ.ค. 2561
โดยตรง

10 จ้างซ่อมแซมคอสะพานครูแรม หมู่ที่ 1 และซ่อมแซมท่อระบายน้า
คสล. ถนนสายศาลาเวช หมู่ที่ 6 ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ที่ของเทศบาลตาบลนาสารกาหนด จานวน 1 โครงการ

146,000.00

119,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอ.2557
(ข)

117,000.00 หจก.เค.เอ.2557

117,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มี

11 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายสะพานไสยาง-ถนน 403 หมูท่ ี่ 3 ตาบลนาสาร
โดยทาการใช้เครื่องจักรบุกเบิกปรับพื้นที่ให้ได้เขตทางกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 750.00 เมตร ถมดินยกระดับสูงเฉลีย่ 0.30 เมตร กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 750.00 เมตร วางท่อระบายน้า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø
1.00 x 1.00 เมตร สองแถว จานวน 1 จุด แถวเดียว จานวน 1 จุด
ใช้ท่อ 21 ท่อน และวางท่อระบายน้า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø
0.80 x 1.00 เมตร จานวน 1 จุด ใช้ท่อ 7 ท่อน ถมหินคลุกทา
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 750.00 เมตร
เกลี่ยเรียบและอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลนาสาร จานวน
1 โครงการ

493,000.00

513,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทาเนียบก่อสร้าง
(ข)

491,000.00 หจก.ทาเนียบก่อสร้าง

490,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มี

(ลงชื่อ)

อรุชา ตามภานนท์
ผู้จดั ทา
(นางอรุชา ตามภานนท์)
นักวิชาการพัสดุชานาญการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง
ความสามารถในการ เลขที่ 18/2561
ทางานดังกล่าวได้ดี ลว. 30 พ.ค. 2561

สัญญาจ้างก่อสร้าง

ความสามารถในการ เลขที่ 19/2561
ทางานดังกล่าวได้ดี ลว. 30 พ.ค. 2561

(ลงชื่อ)

เพ็ญศรี นิลวานิช ผู้ตรวจสอบ
(นางเพ็ญศรี นิลวานิช)
ผู้อานวยการกองคลัง

