
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

งานจดัซ้ือ
1 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 1,000.00 357.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 357.60 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 357.60 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 78/2561

กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชก้บัรถจกัรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 1 พ.ค. 2561

ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานราชการจดัเกบ็ค่าบริการถงัขยะมลูฝอย ประจ าเดือน
2561 ต้ังแต่วนัที่ 1 พ.ค.61 ถงึวนัที่ 31 พ.ค.61

2 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 70,000.00 57,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 57,547.00 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 57,547.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 79/2561

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชก้บัรถยนต์ส่วนกลาง (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 1 พ.ค. 2561

รถบรรทุกขยะมลูฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจกัรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสร้างงานอนัเป็นประโยชน์ให้แกส่ านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 ต้ังแต่วนัที่ 
1 พ.ค.61 ถงึวนัที่ 31 พ.ค.61

3 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 1,000.00 175.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 175.68 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 175.68 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 80/2561

กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 พ.ค. 2561

 เพื่อใชก้บัรถจกัรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561
ต้ังแต่วนัที่ 1 พ.ค.61 ถงึวนัที่ 31 พ.ค.61

4 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 5,000.00 3,951.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 3,951.90 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 3,951.90 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 81/2561

กองชา่งเทศบาลต าบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 1 พ.ค. 2561

 81-5314 นศ  เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชใ้นการปฏฺบัติงานราชการของ
กองชา่ง และส าหรับเคร่ืองยนต์และอื่นๆ ที่มาสร้างงานอนัเป็น 
ประโยชน์ให้แกก่องชา่ง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 ต้ังแต่วนัที่ 
1 พ.ค.61 ถงึวนัที่ 31 พ.ค.61

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที ่30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จา้ง



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

5 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับโรงเรียนอนุบาล ทต.นาสาร จ านวน 80,000.00 78,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 78,650.00 ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 78,650.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 82/2561

9 รายการ เพื่อใชเ้ป็นครุภัณฑ์การเรียนการสอน เกบ็เอกสารส่ิงของ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 7 พ.ค. 2561

ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และส าหรับเด็กนักเรียนที่เขา้มาเรียน
ในปีการศึกษาใหม ่ภาคเรียนที่ 1/2561

6 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัวส าหรับกองสวสัดิการสังคม จ านวน 10,000.00 8,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 8,690.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 8,690.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 83/2561

10 รายการ เพื่อใชใ้นการท าความสะอาดอาคาร อปุกรณ์ วสัดุ และ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 7 พ.ค. 2561

ส่ิงของต่างๆ ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร และศพด.ทต.นาสาร

7 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี 2561 42,487.06 42,487.06 เฉพาะเจาะจง บจก.นครแดร่ีพลัส 42,487.06 บจก.นครแดร่ีพลัส 42,487.06 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 85/2561

ส าหรับโรงเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลในเขตพื้นที่ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 15 พ.ค. 2561

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 และได้รับสิทธิจ์าก
รวมจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน  587 คน  ระยะเวลา 11 วนัท าการ อสค.
วนัที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2561 เป็นนมสดพาสเจอร์ไรส์ รสจดื 
ชนิดถงุ ขนาดบรรจ ุ200 ซีซี/ถงุ จ านวน 6,457 ถงุ ในราคาถงุละ  
6.58 บาท

งานจดัจา้ง
1 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 2,000.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ ์ ศรีมโน 1,180.00 นายสัมพันธ ์ ศรีมโน 1,180.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 90/2561

1กจ 9130 นศ รหัสครุภัณฑ์ 009 57 0004 จ านวน  1 คัน (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 7 พ.ค. 2561

เนื่องจากได้ครบก าหนดในการบ ารุงรักษาโดยการเปล่ียนถา่ยน้ ามนั โดยตรง
เคร่ือง เปล่ียนผ้าเบรคหน้าหลัง ชดุโซ่สเตอร์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ
เพื่อยดือายกุารใชง้านของรถและเพื่อให้รถมสีภาพพร้อมใชป้ฏิบัติงาน
จดัเกบ็ค่าบริการถงัขยะมลูฝอย

2 จา้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับกองคลัง จ านวน 1 เคร่ือง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.ที.เอ.คอมพิวเตอร์ 700.00 บจก.เอส.ที.เอ.คอมพิวเตอร์ 700.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 91/2561

รหัสครุภัณฑ์ 416 52 0020 เนื่องจากไมส่ามารถใชป้ฏิบัติงานได้ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 8 พ.ค. 2561

โดยท าการลงระบบปฏิบัติการใหม ่พร้อมค่าตรวจเชค็ โดยตรง

3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับกองสวสัดิการสังคม จ านวน 1 เคร่ือง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.ที.เอ.คอมพิวเตอร์ 2,000.00 บจก.เอส.ที.เอ.คอมพิวเตอร์ 2,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 92/2561

รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0008 เนื่องจากไมส่ามารถใชป้ฏิบัติงานได้ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 8 พ.ค. 2561

โดยท าการเปล่ียน HDD 500GB  7200rpm SATA III Blue โดยตรง
WD5000AZLX (westerm):3Y จ านวน 1 เคร่ือง และค่าบริการ
ลงโปรแกรม พร้อมค่าบริการตรวจเชค็ซ่อม



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

4 จา้งเหมายานพาหนะรถบัสโดยสารไมป่ระจ าทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ว่าที่ร้อยตรี พรีพล แซ่เตียว 30,000.00 ว่าที่ร้อยตรี พรีพล แซ่เตียว 30,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 93/2561

พร้อมอปุกรณ์พร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน และรถตู้ประอากาศ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 8 พ.ค. 2561

จ านวน 1 คัน จากทต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ ไป-กลับ โดยตรง
ล่องแกง่ชมดาว ต.ลานขอ่ย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ระยะเวลา 2 วนั
1 คืน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง และคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวา่งวนัที่ 13-14 พ.ค. 2561
ณ ล่องแกง่ชมดาว ต.ลานขอ่ย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

5 จา้งท าเวบ็ไซต์พร้อมทั้งบริการเชา่พื้นที่เวบ็ไซต์รายปี ระยะเวลา 1 ปี  10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจเวลิด์คอมมิวนิเคชั่น 10,000.00 บจก.ซีเจเวลิด์คอมมิวนิเคชั่น 10,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 94/2561

ต้ังแต่เดือน พ.ค.  2561 – เม.ย. 2562 และต่ออายโุดเมนเนมรายปี (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 15 พ.ค. 2561

ภายใต้ชื่อ WWW.NASAN.GO.TH ของเทศบาลต าบลนาสาร ส าหรับ โดยตรง
ใชใ้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธข์า่วสารและอื่น ๆ ของ ทต.นาสาร
ของเทศบาลต าบลนาสารให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบ
ขา่วสารขอ้มลูอยา่งทั่วถงึและรวดเร็ว  และใชใ้นการปฏิบัติงานราชการ
ให้เป็นไปอยา่งถกูต้องตามระเบียบฯ ก าหนด

6 จา้งท าไมพ้ลองจากท่อ พีวซีี ขนาด 6 หุน ขนาดความยาว 1.30 ม. 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมนึก  เพชรช านาญ 4,800.00 นางสมนึก  เพชรช านาญ 4,800.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ ใบส่ังจ้าง 95/2561

หัวท้ายปิด จ านวน 60 อนั ส าหรับใชใ้นกจิกรรมตามโครงการอบรม (ข) สามารถท างานดังกล่าว ลว. 24 พ.ค. 2561

และพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงอาย ุประจ าปี 2561 ได้ดี

7 จา้งท าตรายาง จ านวน 4 อนั ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักปลัด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครบล๊อกตรายางการพมิพ์ 1,000.00 ร้านนครบล๊อกตรายางการพมิพ์ 1,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 96/2561

เพื่อใชใ้นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานการให้บริการ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 24 พ.ค. 2561

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยตรง

8 จา้งเหมาบริการผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาสาร 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ 32,000.00 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ 32,000.00 เป็นผู้รับจา้งที่มี บันทึกตกลงจา้ง
  (ร.ร.วดัพระเพรง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 อตัรา (ข) จนัทรสุวรรณ จนัทรสุวรรณ ความสามารถในการ เลขที่ 28/2561
โดยมคุีณวฒิุไมต่่ ากวา่ปริญญาตรีทุกสาขา หรือทางการศึกษา 
ทุกสาขาวชิาเอก โดยปฏิบัติงานต้ังแต่วนัที่ 1 มถินุายน 2561 ถงึ ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 31 พ.ค. 2561

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 ระยะเวลา 4 เดือน และรับค่าจา้งเป็น
รายเดือน ในอตัราเดือนละ 8,000.- บาท



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

9 จา้งบุกเบิกถนนหินคลุกสายครูแรม-หนองลุง หมู่ที่ 1 ต าบลนาสาร 466,000.00 485,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ที.เอส.การก่อสร้าง 466,000.00 หจก.เอส.ที.เอส.การก่อสร้าง 465,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ สัญญาจ้างกอ่สร้าง
โดยท าการใชเ้คร่ืองจกัรปรับพื้นที่ให้ได้เขตทางกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว (ข) ท างานจ้างดังกล่าว เลขที่ 17/2561
๕๒๐.๐๐ เมตร ถมดินยกระดับสูงเฉล่ีย ๐.๔๐ เมตร กวา้ง ๔.๐๐ เมตร โดยตรง ลว. 28 พ.ค. 2561

ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ศก.
๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร  จ านวน ๒ จดุ จดุละ  ๗ ท่อน ใชท้่อ ๑๔ ท่อน 
และวางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ศก. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร 
จ านวน  ๓ จดุ จดุละ ๖ ท่อน ใชท้่อ ๑๘ ท่อน ถมหินคลุกท าผิวจราจร 
กวา้ง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม เกล่ียเรียบและอดัแน่น
 และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอยีดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน  1 โครงการ

10 จา้งซ่อมแซมคอสะพานครูแรม หมู่ที่ 1 และซ่อมแซมท่อระบายน้ า 146,000.00 119,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอ.2557 117,000.00 หจก.เค.เอ.2557 117,000.00 เป็นผู้รับจา้งที่มี สัญญาจ้างกอ่สร้าง
คสล. ถนนสายศาลาเวช หมู่ที่ 6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 18/2561
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 2 จดุ รายละเอยีดตามแบบรูปรายการ ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 30 พ.ค. 2561

ที่ของเทศบาลต าบลนาสารก าหนด  จ านวน  1 โครงการ  

11 จ้างบกุเบกิถนนหนิคลุกสายสะพานไสยาง-ถนน 403 หมูท่ี่ 3 ต าบลนาสาร 493,000.00 513,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 491,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 490,000.00 เป็นผู้รับจา้งที่มี สัญญาจ้างกอ่สร้าง
โดยท าการใชเ้คร่ืองจกัรบุกเบิกปรับพื้นที่ให้ได้เขตทางกวา้ง 3.50 เมตร (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 19/2561
ยาว 750.00 เมตร ถมดินยกระดับสูงเฉล่ีย 0.30 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 30 พ.ค. 2561

ยาว 750.00 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 
1.00 x 1.00 เมตร สองแถว จ านวน 1 จดุ แถวเดียว จ านวน 1 จดุ 
ใชท้่อ 21 ท่อน และวางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 
0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 1 จดุ ใชท้่อ 7 ท่อน ถมหินคลุกท า
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 750.00 เมตร 
เกล่ียเรียบและอดัแน่น พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 
1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 
1 โครงการ 

                              (ลงชื่อ)       อรุชา  ตามภานนท์         ผู้จดัท า        (ลงชื่อ)      เพ็ญศรี  นิลวานิช    ผู้ตรวจสอบ
                                         (นางอรุชา   ตามภานนท)์                   (นางเพ็ญศรี   นิลวานิช)  
                                        นักวชิาการพัสดุช านาญการ                    ผู้อ านวยการกองคลัง


