
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจดัซ้ือ
1 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 60,000.00 52,298.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 52,298.57 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 52,298.57 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 1/2563

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 ต.ค. 2562
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถดับเพลิง รถจกัรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ต้ังแตวันที่
1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 62

2 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 325.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 325.86 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 325.86 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 2/2563
กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 ต.ค. 2562
และอื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการกองคลัง ประจ าเดือน ตุลาคม
2562 ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 62

3 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั - บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด - เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 3/2563
กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 ต.ค. 2562
เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน ตุลาคม 2562
ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.62

4 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 23,550.00 11,649.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 11,649.36 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 11,649.36 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 4/2563
กองชางเทศบาลต าบลนาสาร ส าหรับรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 ต.ค. 2562
ทะเบียน 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง ทะเบียน ตค 4430 นศ, รถยนต์
นั่งสวนกลาง ทะเบียน กษ 4438 นศ. เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏบิัติงานราชการกองชาง และส าหรับเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่มาสรางงานอัน
เป็นประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ต้ังแตวันที่ 
1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 62

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  30 กันยายน 2563

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

5 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอนล่ืน น้ ามันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร จ านวน 3,000.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครถาวรอะไหล 2,889.00 หจก.นครถาวรอะไหล 2,889.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 5/2563
3 แกลลอน ส าหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ของ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 21 ต.ค. 2562
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 3 คัน

6 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง ส าหรับเรือทองแบน จ านวน 4 รายการ 1,500.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง รานวทิย์รุงเรืองเกษตรยนต์ 1,440.00 รานวิทย์รุงเรืองเกษตรยนต์ 1,440.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 6/2563
ใบพดัหางเรือ 14" 1 ใบ, แทนวางเรือแบบเพลส 5" 1 อัน, แทนวางเรือ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 29 ต.ค. 2562
แบบขันล็อคทายเรือ 1 อัน และเชือกสตาร์ท 1 เสน

7 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    597,860.80 597,860.80 เฉพาะเจาะจง บจก.นครแดร่ีพลัส 597,860.80 บจก.นครแดร่ีพลัส 597,860.80 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขาย 
นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200  มิลลิเมตร จ านวน 59,200 ถุง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง เลขที่ 1/2563
และนมยเูอชที ชนิดบรรจกุลอง ขนาด 200 มลิลิลิตร จ านวน 26,640 กลอง  ลว. 1พ.ย. 2562
ส าหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ต าบลนาสาร ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ระยะเวลา 150 วัน

8 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 70,000.00 61,542.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 61,542.39 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 61,542.39 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 7/2563
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 พ.ย. 2562
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 ต้ังแตวันที่
1 พ.ย. 62 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 62

9 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 1,000.00 325.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 325.56 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 325.56 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 8/2563
กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 พ.ย. 2562
และอื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการกองคลัง ประจ าเดือน พฤศจิกายน
2562 ต้ังแตวันที่ 1 พ.ย. 62 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 62

10 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 1,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั - บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด - เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 9/2563
กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 พ.ย. 2562
เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562
ต้ังแตวันที่ 1 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.62



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 23,550.00 2,299.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 2,299.02 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 2,299.02 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 10/2563
กองชางเทศบาลต าบลนาสาร ส าหรับรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 พ.ย. 2562
ทะเบียน 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง ทะเบียน ตค 4430 นศ, รถยนต์
นั่งสวนกลาง ทะเบียน กษ 4438 นศ. เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏบิัติงานราชการกองชาง และส าหรับเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่มาสรางงานอัน
เป็นประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน พฤศจิกาน 2562 ต้ังแตวันที่ 
1 พ.ย. 62 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 62

12 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ตามโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งถนนสวย 1,400.00 1,233.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,233.30 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 1,233.30 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 11/2563
เพื่อด าเนินการตัดหญาถนนสายพระเพรง-นาสีพฒุ หมูที่ 6 ต าบลนาสาร (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 11 พ.ย. 2562

เป็นน้ ามันชนิดเบนซิน จ านวน 30 ลิตร และน้ ามันหลอล่ืน ขนาด และใหบริการงาน
0.5 ลิตร จ านวน 3 กระปอง ดังกลาว

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองอานบัตรแบบเอนกประสงค์ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 700.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 700.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 12/2563
(Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับ กองสวัสดิการสังคม (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 พ.ย. 2562
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง  และใหบริการงาน
และตามหนังสือที่ นศ 0023.3/ว.3828  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2562 ดังกลาว
เร่ือง การจัดซ้ืออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

14 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 327.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 327.36 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 327.36 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 13/2563
กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 2 ธ.ค. 2562
และอื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการกองคลัง ประจ าเดือน ธันวาคม
2562 ต้ังแตวันที่ 1 ธ.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62

15 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 23,550.00 7,356.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 7,356.62 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 7,356.62 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 14/2563
กองชางเทศบาลต าบลนาสาร ส าหรับรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 2 ธ.ค. 2562
ทะเบียน 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง ทะเบียน ตค 4430 นศ, รถยนต์
นั่งสวนกลาง ทะเบียน กษ 4438 นศ. เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏบิัติงานราชการกองชาง และส าหรับเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่มาสรางงานอัน
เป็นประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ต้ังแตวันที่ 
1 ธ.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

16 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 65,000.00 53,655.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 53,655.72 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 53,655.72 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 15/2563
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 2 ธ.ค. 2562
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ต้ังแตวันที่
1 ธ.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบานงานครัว เคร่ืองตัดหญา ยี่หอ MAKETA 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวทิย์รุงเรืองเกษตรยนต์ 9,500.00 รานวิทย์รุงเรืองเกษตรยนต์ 9,500.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 16/2563
แบบขอแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย เคร่ืองยนต์ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 3 ธ.ค. 2562
มีขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
ใบมีดขนาดความยาวไมนอยกวา 16 นิ้ว 

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด ทต.นาสาร จ านวน 22 รายการ เพื่อใช 30,000.00 20,395.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 20,395.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 20,395.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 17/2563

ในการปฏบิัติงานราชการของส านักปลัด และเพื่อใชในการติด (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 9 ธ.ค. 2562
ตอราชการระหวางหนวยงาน และเพื่อใหบริการประชาชนเกี่ยวกับงาน
ในสวนงานทีรั่บผิดชอบของส านักปลัดใหเป็นไปดวยความเป็นระเบียบ เรียบรอย

19 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักปลัด จ านวน 8 รายการ ส าหรับงาน 35,000.00 34,990.00 เฉพาะเจาะจง รานเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 34,990.00 รานเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 34,990.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 18/2563
บริหารทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานสาธารณสุข งานปูองกันฯ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 9 ธ.ค. 2562
เพื่อรองรับการใหบริการประชาชนและหนวยงานตางๆ ที่มาติดตอราชการ  
และเพื่อใชในการปฏบิัติงานของส านักปลัด ทต.นาสาร

20 ซ้ือภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ 7,500.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 7,300.00 รานกันตาพาณิชย์ 7,300.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที่ 19/2563
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี ขนาด 36x50 นิ้ว กรอบไม ผาแคนวาส (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 12 ธ.ค. 2562
จ านวน 1 อัน และจัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ขนาด 25x35 นิ้ว กรอบหลุยส์ 
ผาแคนวาส จ านวน 1 อัน 

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดพธิีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท 20,000.00 18,240.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 18,240.00 รานกันตาพาณิชย์ 18,240.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 20/2563
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีในสวนภมูิภาค (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 12 ธ.ค. 2562
และองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จ านวน 8 รายการ



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

22 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัวส านักปลัด จ านวน 23 รายการ  เพื่อรองรับ 35,000.00 33,616.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 33,616.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 33,616.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 21/2563
การใหบริการประชาชนและใชในการปฏบิัติงานในส านักงาน ทต.นาสาร (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 24 ธ.ค. 2562
เพื่อรักษาความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

23 ซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับกองคลัง จ านวน 27 รายการ ส าหรับใชใน 50,000.00 34,055.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 34,055.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 34,055.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 22/2563

การปฏบิัติงานราชการตางๆ ของงานการเงินบัญชี งานพสัดุ งานจัดเก็บ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 24 ธ.ค. 2562
รายได งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใหการปฏบิัติงานเป็น
ไปดวยความเรียบรอย 

24 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแตงกายส าหรับงานไฟฟาู กองชาง จ านวน 4 รายการ 15,000.00 14,518.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟูา 14,518.00 รานแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟาู 14,518.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 23/2563
ส าหรับใชปฏบิัติงานไฟฟาูเพื่อความปลอดภยั ปูองกันและเซฟชีวิต (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ธ.ค. 2562
จากอันตราย การใหบริการประชาชนในเขต ทต.นาสาร 

25 ซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุ ขาต้ังไมค์ ทรงบูม จ านวน 2 ชุด เพื่อใชเป็น 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 2,300.00 รานกันตาพาณิชย์ 2,300.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 24/2563
 ขาต้ังไมโครโฟน ส าหรับใชในกิจกรรม โครงการตาง ๆ ของ ทต.นาสาร (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ธ.ค. 2562
และเป็นการอ านวยความสะดวก เหมาะสม

26 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 65,000.00 43,957.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 43,957.52 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 43,957.52 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 25/2563

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 26 ธ.ค. 2562
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน มกราคม 2563 ต้ังแตวันที่
1 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 63

27 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส าหรับกองชาง จ านวน 4 รายการ ส าหรับใช 20,000.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง รานเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 19,600.00 รานเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 19,600.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 26/2563
ปฏบิัติงานราชการ การใหบริการประชาชนและหนวยงานตางๆ ที่มา (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 27 ธ.ค. 2562
ติดตองานราชการ ใหเป็นไปดวยความสะดวก เรียบรอย

28 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 397.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 397.05 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 397.05 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 27/2562

กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 27 ธ.ค. 2562
ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการจัดเก็บคาบริการถังขยะมูลฝอย ประจ า
เดือน มกราคม 2563 ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 63



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

29 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 24,000.00 3,855.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 3,855.72 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 3,855.72 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 28/2563
กองชางเทศบาลต าบลนาสาร ส าหรับรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 2 ม.ค. 2563
ทะเบียน 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง ทะเบียน ตค 4430 นศ, รถยนต์
นั่งสวนกลาง ทะเบียน กษ 4438 นศ. เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏบิัติงานราชการกองชาง และส าหรับเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่มาสรางงานอัน
เป็นประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน มกราคม 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 63

30 ซ้ือของรางวัลส าหรับซุมเสริมสรางทักษะและพฒันาการเรียนรูนอก 12,000.00 11,993.00 เฉพาะเจาะจง รานแบงค์ & บอย 11,993.00 รานแบงค์ & บอย 11,993.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 29/2563
หองเรียน จ านวน 39 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 2 ม.ค. 2563
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563 ณ ส านักงาน ทต.นาสาร

31 ซ้ือของรางวัลส าหรับกิจกรรมบนเวทีกลาง และซุมกิจกรรมคัดลายมือ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 18,500.00 รานกันตาพาณิชย์ 18,500.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 30/2563

ผาขนหนู ขนาด 15x30 นิ้ว จ านวน 100 ผืน และกระเปาผาพรอมสกรีน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 2 ม.ค. 2563
รายละเอียดตามที่ ทต.นาสารก าหนด ตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 ม.ค. 2563 ณ ทต.นาสาร

32 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืนตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งถนนสวย เป็น 1,800.00 1,224.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,224.30 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 1,224.30 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 31/2563

น้ ามันเบนซิน จ านวน 30 ลิตร และน้ ามันหลอล่ืน ขนาด 0.5 ลิตร (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 6 ม.ค. 2563
จ านวน 3 ประปอง ตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งถนนสวย 
(ถนนสายพระเพรง-นาสีพฒุ หมูที่ 6 ต าบลนาสาร)

33 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ น้ าแข็ง และน้ าด่ืม จ านวน 14 รายการ ส าหรับใชใน 12,000.00 11,530.00 เฉพาะเจาะจง รานแมเสง่ียม 11,530.00 รานแมเสง่ียม 11,530.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 32/2563
กิจกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 6 ม.ค. 2563
11 ม.ค. 2563 ณ ส านักงาน ทต.นาสาร 

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เกาอี้พลาสติก เกรด เอ จ านวน 100 ตัว ส าหรับใช 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณ์เฟอร์นิเจอร์ 33,000.00 รานสุวรรณ์เฟอร์นิเจอร์ 33,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 33/2563

ในการบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ และส าหรับการจัดท ากิจกรรม (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 15 ม.ค. 2563

ตางๆ ของเทศบาลต าบลนาสาร

35 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวส าหรับกองสวัสดิการสังคม จ านวน 30,000.00 16,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 16,190.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 16,190.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 34/2563

27 รายการ เพื่อใชในการท าความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ วัสดุ และ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 15 ม.ค. 2563

ส่ิงของตางๆ ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร และศพด.ทต.นาสาร
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36 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุส าหรับกองชาง จ านวน 12 รายการ 52,161.00 52,161.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟูา 52,161.00 รานแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟาู 52,161.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 35/2563

เนื่องจากวัสดุไฟฟาูและวิทยุมีไมเพยีงพอในการใชปฏบิัติงานภายในกอง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 ม.ค. 2563

ชาง จึงมีความจ าเป็นที่จะตองซ้ือวัสดุไฟฟาูตางๆ ส าหรับใชในการ
ซอมแซม บ ารุงรักษา

37 จักซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ เพื่อใชในโครงการอนุรักษ์สืบสาน 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง รานแมเสง่ียม 8,800.00 รานแมเสง่ียม 8,800.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 37/2563

ประเพณีกวนขาวมธุปยาส ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 4 ก.พ 63 (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 ม.ค. 2563

ณ วัดมะมวงขาว ม.4 ต.นาสาร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม

38 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส าหรับกองคลัง จ านวน 10 รายการ 70,000.00 68,900.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 68,900.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 68,900.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 38/2563
ส าหรับใชในการปฏบิัติงานจัดเก็บรายได งานแผนที่ภาษี งานพสัดุ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 ม.ค. 2563

งานการเงินและบัญชี ในการใหบริการประชาชนและหนวยงานตางๆ 
ที่มาติดตอราชการ ใหเป็นไปดวยความสะดวก เรียบรอย

39 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส าหรับกองสวัสดิการสังคม จ านวน 17 รายการ 100,000.00 86,850.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 86,850.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 86,850.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 39/2563
ส าหรับใชในการปฏบิัติงานคอมพวิเตอร์งานการศึกษา งานพฒันาชุมชน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 ม.ค. 2563

งานเกษตร  ในการใหบริการประชาชนและหนวยงานตางๆ 
ที่มาติดตอราชการ ใหเป็นไปดวยความสะดวก เรียบรอย

40 ซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับกองสวัสดิการสังคม 26 รายการ เพื่อใชในการ 40,000.00 23,080.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 23,080.00 รานกันตาพาณิชย์ 23,080.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 40/2563
ปฏบิัติงานราชการ และบริการประชาชนผูมาติดตอราชการใหเป็นไป (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 ม.ค. 2563

ดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว

41 การจัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดขวด จ านวน 10 โหล เพื่อใชตามโครงการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานแมเสง่ียม 600.00 รานแมเสง่ียม 600.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 41/2563
วันมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจ าปี พ.ศ. 256 วันที่ 8 ก.พ. 2563 จาก (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 23 ม.ค. 2563

สนามหนาเมืองไปวัดพระธาตุวรมหาวิหาร

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน ธงชาติ ขนาด จ านวน 14 รายการ  เพื่อรองรับ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 4,950.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 4,950.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 42/2563
การรับเสด็จของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาูพชัรกิติยาภา นเรนทิรา (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 28 ม.ค. 2563

เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวัชรราชธิดา ณ เรืองจ ากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 2 ก.พ. 2563
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43 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 65,000.00 38,947.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 38,947.47 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 38,947.47 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 43/2563

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ม.ค. 2563

รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 ต้ังแตวันที่
1 ก.พ. 63 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 63

44 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 312.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 312.06 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 312.06 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 44/2563

กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ม.ค. 2563

ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการจัดเก็บคาบริการถังขยะมูลฝอย ประจ า
เดือน กุมภาพนัธ์ 2563 ต้ังแตวันที่ 1 ก.พ. 63 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 63

45 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 304.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 304.89 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 304.89 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 45/2563

กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ม.ค. 2563

 เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563
ต้ังแตวันที่ 1 ก.พ. 63 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 63

46 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 20,000.00 11,330.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 11,330.82 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 11,330.82 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 47/2563
กองชางเทศบาลต าบลนาสาร ส าหรับรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 3 ก.พ. 2563
ทะเบียน 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง ทะเบียน ตค 4430 นศ, รถยนต์
นั่งสวนกลาง ทะเบียน กษ 4438 นศ. เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏบิัติงานราชการกองชาง และส าหรับเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่มาสรางงานอัน
เป็นประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 ก.พ. 63 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 63

47 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว จ านวน 2 รายการ ส าหรับงานสาธารณสุข 15,000.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 3,300.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 3,300.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 48/2563
 และส่ิงแวดลอม เป็นถุงด า ขนาด 30*40 นิ้ว จ านวน 20 แพค็ และ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 18 ก.พ. 2563
ผงซักฟอก 850 กรัม จ านวน 20 ถุง เพื่อรองรับการใหบริการประชาชน
และผูมาติดตอราชการ และใชในการท าความสะอาดส านักงาน ทต.นาสาร
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48 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียน จ านวน 2 รายการ ประกอบดวย ปากกาลูกล่ืน 63,850.00 48,425.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 48,425.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 48,425.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 49/2563
และแฟมูพลาสติก เอ4 อยางละ 295 ชิ้น และวัสดุสาธิต เป็นถังทรงกลม (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 20 ก.พ. 2563
พรอมฝาปิด ความจุไมนอยกวา 60 ลิตร จ านวน 275 ใบ ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

49 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตงกาย ส าหรับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จ านวน 15,000.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 14,400.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 14,400.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 50/2563
4 รายการ ประกอบดวย รองเทาบูท 30 คู, ถุงมือยางอยางหนา 5 โหล และ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 20 ก.พ. 2563

เส้ือกั๊กสะทอนแสงสีเหลืองสม 10 ตัว เพื่อใหคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
 ใชในการปฏบิัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลภายในเขตพื้นที่ 
ทต.นาสาร เพื่อความสะอาด ความปลอดภยัของคนงาน

50 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ ประกอบดวย มูลสัตว์ 30 กระสอบ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสรรเพชญพ์นัธุ์ไม 10,000.00 รานสรรเพชญพ์นัธุ์ไม 10,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 51/2563
ตนชาดัด 500 ตน, ตนทองอุไรไมต่ ากวา 1 ม. 30 ตน,พล้ัวตักดิน 1 อัน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 20 ก.พ. 2563
และรถเข็นลอเดียว 1 คัน ส าหรับใชในการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน
ส านักงานเทศบาลต าลนาสาร ใหเกิดความรมร่ืน สวยงาม

51 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เป็นน้ ามันเบนซิน 30 ลิตร และน้ ามัน 1,800.00 1,209.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,209.30 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 1,209.30 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 52/2563

หลอล่ืน ขนาด 0.50 ลิตร จ านวน 3 กระปอง ตามโครงการหนึ่งต าบล (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 24 ก.พ. 2563

หนึ่งถนนสวย เพื่อใชตัดหญาบริเวณถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพฒุ ม.6

52 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เป็นน้ ามันไฮดรอลิก ขนาด 18 ลิตร จ านวน 5,000.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครถาวรอะไหล 4,494.00 หจก.นครถาวรอะไหล 4,494.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 53/2563
3 แกลลอน และน้ ามันจารบี ขนาด 20 ลิตร จ านวน 1 ถัง ส าหรับใช (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 27 ก.พ. 2563

กับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายของ ทต.นาสาร เพื่อยืดอายุการใช
งาน และเพื่อใหรถสามารถใชงานไดตามปกติ

53 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรับกองชาง จ านวน 4 รายการ ประกอบดวย 49,300.00 49,300.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรพาณิชย์คอมฯ 49,300.00 รานพรหมคีรพาณิชย์คอมฯ 49,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขายคอม
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2 ต้ังโต฿ะ จ านวน 1 เคร่ือง, เคร่ือง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง เลขที่ 1/2563
ส ารองไฟ 1000 VA จ านวน 4 เคร่ือง, เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก+แทงค์หมึก ลว. 7 ก.พ. 2563
จ านวน 2 เคร่ือง และอุปกรณ์อานบัตรเอนกประสงค์ จ านวน 1 เคร่ือง
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54 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 272.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 272.46 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 272.46 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 54/2563
กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 28 ก.พ. 2563

ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการจัดเก็บคาบริการถังขยะมูลฝอย ประจ าเดือน
2563 ต้ังแตวันที่ 1 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

55 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 65,000.00 44,452.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 44,452.47 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 44,452.47 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 55/2563

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 28 ก.พ. 2563

รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

56 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 270.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 270.09 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 270.09 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 56/2563
กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 28 ก.พ. 2563
 เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน มีนาคม 2563
ต้ังแตวันที่ 1 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

57 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 20,000.00 1,936.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,936.12 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 1,936.12 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 57/2563
กองชางเทศบาลต าบลนาสาร ส าหรับรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 2 มี.ค. 2563
ทะเบียน 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง ทะเบียน ตค 4430 นศ, รถยนต์
นั่งสวนกลาง ทะเบียน กษ 4438 นศ. เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏบิัติงานราชการกองชาง และส าหรับเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่มาสรางงานอัน
เป็นประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

58 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ส าหรับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 800.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 800.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 58/2563
เป็นเจลลางมือ ขนาด 150 มล. จ านวน 10 ขวด เพื่อเป็นการปูองกัน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 2 มี.ค. 2563
โรคโควิด-19 และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน หรือหนวยงานตางๆ 
ที่มาติดตองานราชการกับ ทต.นาสาร
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59 การจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 5,000.00 4,695.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีสมาร์ทซายเอ็นซ์ 4,695.00 บจก.บีสมาร์ทซายเอ็นซ์ 4,695.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 59/2563
จ านวน 2 รายการ ประกอบดวย ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นตน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 3 มี.ค. 2563
6 กลอง และเอธิลแอลกอฮอล์ 3 ขวด เพื่อใชตรวจสอบเพื่อการเฝูาระวัง
และลดความเส่ียงของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคที่
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และเพื่อความปลอดภยัที่ปนเปื้อนในภาชนะ
สัมผัสอาหาร

60 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ ประกอบดวย ทราย 23,000.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดาราภณัฑ์ภาคใต 22,800.00 บจก.ดาราภณัฑ์ภาคใต 22,800.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 60/2563
 เคลือบสารเคมีฟอส 1% (ชนิดบรรจุซอง 50 กรัม) ขนาดบรรจุ 25กก./ถัง  (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 3 มี.ค. 2563
ถังละ 500 ซอง ซองละ 50 กรัม จ านวน 1 ถัง และผลิตภณัฑ์ปูองกัน
และก าจัดยุง เดลตาไซด์ จ านวน 12 แพค็ เพื่อปูองกันการระบาดของ
ไขเลือดออกในเขตพื้นที่ต าบลนาสาร

61 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 รายการ ประกอบดวย 1,000.00 675.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ 675.00 บจก.บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ 675.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 61/2563
น้ าเกลือลางแผล 100 มิล จ านวน 3 ขวด, เบตาดีน 15 มิล 3 จ านวน 3 ขวด  (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 3 มี.ค. 2563
พลาสเตอร์ยาชนิดแผน จ านวน 3 กลอง, พาราเซตามอล 500 มิล จ านวน
3 ขวด และยาธาตน้ าขาว 500 มิล จ านวน 3 ขวด เพื่อใชเป็นยาสามัญ
ประจ าบาน  เพื่อใชในการบรรเทาอาการเจ็บปุวยเล็กๆ นอยๆ ของ
พนักงานเทศบาลต าบลนาสาร

62 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับกองชาง จ านวน 20 รายการ  เพื่อใชเป็น 15,000.00 11,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 11,780.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 11,780.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 62/2563
วัสดุส านักงานในการปฏบิัติงานราชการของ กองชาง ทต.นาสาร เพื่อการ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 11 มี.ค. 2563

ใหบริการประชาชน และผูมาติดตอกับหนวยงานราชการใหเป็นไปดวย
ความเรียบรอย

63 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองคลัง แบบพมิพ ์จ านวน 5 รายการ ส าหรับใชใน 16,830.00 16,830.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 16,830.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 16,830.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 63/2563
การปฏบิัติงานจัดเก็บรายได และงานพสัดุ ใหเป็นไปดวยความเรียบรอย (ข) กรมการปกครอง กรมการปกครอง ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 11 มี.ค. 2563

64 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 7 รายการ เพื่อใชตามโครงการพลังงานคนไทย 37,692.00 37,692.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 37,692.00 รานกันตาพาณิชย์ 37,692.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 64/2563

 รวมใจปูองกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจัดท าหนากากอนามัยเพื่อ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 12 มี.ค. 2563

การปูองกันตนเอง 
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65 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว จ านวน ๘ รายการ ตามโครงการอบรมเชิง 14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 14,200.00 รานกันตาพาณิชย์ 14,200.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 65/2563
ปฏบิัติการใหความรูในการปูองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 12 มี.ค. 2563

(COVID 19) และจัดท าหนากากอนามัยเพื่อการปูองกันตัวเอง

66 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุ จ านวน 8 รายการ ส าหรับงานปูองกันและ 7,687.00 7,687.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 7,687.00 รานกันตาพาณิชย์ 7,687.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 66/2563
บรรเทาสาธารณภยั เพื่อใชซอมแซมสัญญาณไฟจราจรวับวาบซ่ึงช ารุด (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 18 มี.ค. 2563

ไมสามารถใชงานได

67 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรับกองคลัง จ านวน 3 รายการ ประกอบ 64,700.00 62,200.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 62,200.00 รานพรหมคีรีพาณิชย ์คอมฯ 62,200.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขายคอม 2/2563

ดวย เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอ 19 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 4 มี.ค. 2563
เคร่ืองพพิม์มัลติฟงัชั่นพรอมแทงหมึก จ านวน 1 เคร่ือง และเคร่ืองอาน
บัตรอเนกประสงค์ Smart Card จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อใชในการปฏบิัติ
งานของพนักงานกองคลัง ทต.นาสาร

68 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรับกองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 รายการ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 34,000.00 รานพรหมคีรีพาณิชย ์คอมฯ 34,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขายคอม 3/2563

เป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอ 19 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 18 มี.ค. 2563

เพื่อใชปฏบิัติงานของพนักงานกองสวัสดิการสังคม ทต.นาสาร

69 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบานงานครัว เคร่ืองท าน้ ารอนน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครดี.ซี.จ ากัด 6,900.00 บริษัท นครดี.ซี.จ ากัด 6,900.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขาย 2/2563

ส าหรับประชาชน หนวยงานตางๆ ผูมาติดตอราชการกับกองชาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 27 มี.ค. 2563

เทศบาลต าบลนาสาร

70 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 154.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 154.56 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 154.56 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 67/2563
กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 มี.ค. 2563
 เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน เมษษยน 2563
ต้ังแตวันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

71 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 65,000.00 32,308.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 32,308.28 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 32,308.28 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 68/2563

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 มี.ค. 2563

รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน เมษายน 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 63
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72 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 213.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 213.66 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 213.66 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 69/2563
กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 มี.ค. 2563

ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการจัดเก็บคาบริการถังขยะมูลฝอย ประจ าเดือน
เมษายน 2563 ต้ังแตวันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

73 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 20,000.00 3,319.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 3,319.34 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 3,319.34 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 70/2563
กองชางเทศบาลต าบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 เม.ย. 2563
 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง (JCB) ตค 4430 นศ รถยนต์สวนกลาง
ส่ีประตูกองชาง กศ 4438 นศ และเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบฺัติ 
งานราชการของกองชาง ที่มาสรางประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน 
เมษายน 2563 ต้ังแตวันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

74 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เป็นน้ ามันเบนซิน 30 ลิตร และน้ ามัน 1,800.00 942.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 942.30 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 942.30 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 71/2563
หลอล่ืน ขนาด 0.50 ลิตร จ านวน 3 กระปอง ตามโครงการหนึ่งต าบล (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 เม.ย. 2563

หนึ่งถนนสวย เพื่อใชตัดหญาบริเวณถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพฒุ ม.6

75 จัดซ้ือวัคซีนพษิสุนัขบาและอุปกรณ์ จ านวน 700 ชุด ตามโครงการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดาราภณัฑ์ ภาคใต 21,000.00 บจก.ดาราภณัฑ์ ภาคใต 21,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 72/2563
ตามโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพษิสุนัขบาและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 เม.ย. 2563

ตามโครงการสัตว์ปลอดภยั คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบาฯ ประจ าปี    
พ.ศ. 2563 และสรางพื้นที่ปลอดโรคพษิสุนัขบา และควบคุมประชากร
สุนัขที่ไมพงึประสงค์ดวยการฉีดวัคซีนคุมก าเนิดในเขตพื้นที่ต าบลนาสาร

76 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว สายฉีดน้ าแรงดันสูงส าหรับตอดามฉีด 1,000.00 850.00 เฉพาะเจาะจง รานวทิรุงเรืองเกษตรยนต์ 850.00 รานวิทรุงเรืองเกษตรยนต์ 850.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 73/2563
ความยาวไมนอยกวา 10 เมตร จ านวน 1 เสน เพื่อใชทดแทนสายฉีด (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 เม.ย. 2563

น้ าแรงดันของเดิมที่ช ารุดจากการใชในการปฏบิัติงาน

77 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวกองสวัสดิการสังคม จ านวน 18 รายการ 13,810.00 13,455.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 13,455.00 รานกันตาพาณิชย์ 13,455.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 74/2563
เพื่อใชในการท าความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ วัสดุ และส่ิงของตางๆ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 21 เม.ย. 2563

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร และศพด.ทต.นาสาร

78 จัดซ้ือวัสดุกอสรางกองชาง เป็นยางมะตอยส าเร็จรูป (แอสฟลัท์) ขนาด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภณัฑ์การค้า 30,000.00 ร้านนานาภณัฑ์การค้า 30,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 75/2563
ความจุ 20 กก.ตอถุง จ านวน 200 ถุง เพื่อใชส าหรับการซอมแซมถนน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 23 เม.ย. 2563

แอสฟลัท์ฯ ที่ช ารุดเสียหายในเขพื้นที่เทศบาลต าบลนาสาร เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนใหกับประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไปมา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

79 จัดซ้ือตนไมตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งถนนสวย (ตนทองอุไร ขนาด 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน์ มงีาม 12,000.00 นางสาวกมลรัตน์ มีงาม 12,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 76/2563
ความสูงไมต่ ากวา 60 เซนติเมตร จ านวน 150 ตน) เพื่อประดับบริเวณ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 27 เม.ย. 2563

สองขางทางถนนสายพระเพรง-นาสีพฒุ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความรมร่ืน  
และจัดใหเป็นกิจกรรมเนื่องในวันตนไมประจ าปีของชาติ

80 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส าหรับกองคลัง จ านวน 6 รายการ เพื่อใชในการ 22,000.00 21,070.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 21,070.00 รานพรหมคีรีพาณิชย ์คอมฯ 21,070.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 77/2563
ปฏบิัติงานของงานพสัดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 29 เม.ย. 2563

รายได และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นหมึกพมิพ์

81 จัดซ้ือครุภณัฑ์กอสราง จ านวน 2 รายการ ประกอบดวย เคร่ืองตบดิน 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีจนัทร์เซ็นเตอร์เซอร์วิส 61,000.00 หจก.ศรีจนัทร์เซ็นเตอร์เซอร์วิส 60,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขาย 3/2563

ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน 6.5 แรงมา ความเร็วในการตบ 5,600 คร้ัง/นาที (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 เม.ย. 2563
จ านวน 1 เคร่ือง และเคร่ืองตัดคอนกรีต ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน ยี่หอ
HONDA GX390 13 แรงมา เชือกดึงสตาร์ท ตัดคอนกรีตไดลึก 120 cm
พรอมใบตัด 18"  2 ใบ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับกองชาง ทต.นาสาร

82 จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับหองเรียน โครงการพฒันา 30,700.00 30,700.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 30,700.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 30,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขาย 4/2563

คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด. โรงเรียนวัด (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 2 เม.ย. 2563
พระเพรง จ านวน 1 ชุด

83 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 65,000.00 24,372.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 24,372.13 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 24,372.13 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 78/2563

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 30 เม.ย. 2563

รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63

84 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 234.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 234.66 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 234.66 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 79/2563
กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 30 เม.ย. 2563

ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการจัดเก็บคาบริการถังขยะมูลฝอย ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563 ต้ังแตวันที่ 1 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง
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โดยสรุป
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สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

85 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 82.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 82.83 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 82.83 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 80/2563
กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 30 เม.ย. 2563

 เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563
ต้ังแตวันที่ 1 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63

86 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 10,000.00 2,534.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 2,534.72 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 2,534.72 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 81/2563
กองชางเทศบาลต าบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 พ.ค. 2563
 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง (JCB) ตค 4430 นศ รถยนต์สวนกลาง
ส่ีประตูกองชาง กศ 4438 นศ และเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบฺัติ 
งานราชการของกองชาง ที่มาสรางประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563 ต้ังแตวันที่ 1 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63

87 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบานงานครัว ตูท าน้ ารอนน้ าเย็น ยี่หอชาร์ป 6,900.00 4,790.00 เฉพาะเจาะจง บจก.นคร ดี.ซี. 4,790.00 บจก.นคร ดี.ซี. 4,790.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 82/2563
รุน SB210S จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับกองสวัสดิการสังคม เพื่อใหบริการ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 7 พ.ค. 2563
ประชาชน หนวยงานตางๆ ที่มาติดตอราชการภายในกองสวัสดิการสังคม

88 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 127,622.40 127,622.40 เฉพาะเจาะจง บจก.นครแดร่ีพลัส 127,622.40 บจก.นครแดร่ีพลัส 127,622.40 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 83/2563
เป็น นม ยู.เอช.ที ชนิดกลอง ขนาด 200 มิลลิลิตร จ านวน
 (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 12 พ.ค. 2563

16,320 กลอง เพื่อใหผูปกครองเด็กนักเรียนมารับและน าไปด่ืมที่บาน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 โดยการ
จัดซ้ือนมย.ูเอช.ที. จ านวน 30 วัน ใหกับเด็กระหวางวันที่ 18 พ.ค. 2563
 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

89 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ ส าหรับกองคลัง ทต.นาสาร 19,081.00 19,081.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 19,081.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 19,081.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 84/2563
เพื่อใชในการปฏบิัติงานราชการของงานพสัดุ งานการเงินและบัญช,ี (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 18 พ.ค. 2563
งานจัดเก็บรายได และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนและผูมาติดตอราชการ

90 จัดซ้ือวัคซีนปูองกันโรคพษิสุนัขบา พรอมอุปกรณ์ จ านวน 500 ชุด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดาราภณัฑ์ภาคใต 15,000.00 บจก.ดาราภัณฑ์ภาคใต 15,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 85/2563
ตามโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพษิสุนัขบาและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 18 พ.ค. 2563

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบาฯ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 
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ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

91 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เป็นตูเหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 11,000.00 รานสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 11,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 86/2563
ยี่หอ Elegant ส ารับกองชาง ทต.นาสาร เพื่อใชเก็บเอกสารของกองชาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 19 พ.ค. 2563

ใหเป็นระเบียบเรียบรอย ปูองกันการสูญหาย สะดวกในการคนหาตอไป
ราคาตามมาตรฐานส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562

92 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เป็นน้ ามันเบนซิน 30 ลิตร และน้ ามัน 1,800.00 1,038.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,038.30 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 1,038.30 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 87/2563
หลอล่ืน ขนาด 0.50 ลิตร จ านวน 3 กระปอง ตามโครงการหนึ่งต าบล (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 19 พ.ค. 2563

หนึ่งถนนสวย เพื่อใชตัดหญาบริเวณถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพฒุ ม.6

93 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เป็นตูเหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 7 ตู 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 46,000.00 รานสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 46,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 88/2563
ยี่หอ Elegant (มอก.), โต฿ะท างานไมขาเหล็ก ยี่หอ SURE จ านวน 1 ตัว (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 20 พ.ค. 2563

และเกาอี้ท างานมีพนักพงิ มีที่พกัแขน มีลอเล่ือน หมุนและปรับระดับได
จ านวน 1 ตัว ส าหรับกองคลัง ทต.นาสาร ราคาตามมาตรฐาน
ส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562

94 การจัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ลางมือ ขนาด 500 มิลลิลิตร จ านวน 80 ขวด 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพบิูลย์ภณัฑ์ 20,000.00 รานพบิูลย์ภณัฑ์ 20,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 89/2563
ดวยสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  เป็น (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 29 พ.ค. 2563

สถานการณ์การแพรระบาดของโรคที่สงผลกระทบตอสุขภาพและการด ารง
ชีวิตของประชาชน  และมีแนวโนมวาสถานการณ์การแพรระบาดจะคงอยู
ตอเนื่องไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่งจึงยังตองมีการควบคุมปูองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางตอเนื่อง

95 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 65,000.00 35,554.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 35,554.85 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 35,554.85 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 90/2563
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 29 พ.ค. 2563
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63

96 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 260.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 260.16 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 260.16 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 91/2563
กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 29 พ.ค. 2563
ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการจัดเก็บคาบริการถังขยะมูลฝอย ประจ าเดือน
มิถุนายน 2563 ต้ังแตวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
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97 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 90.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 90.03 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 90.03 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 92/2563
กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 29 พ.ค. 2563
 เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน มิถุนายน 2563
ต้ังแตวันที่ 1มิ.ย. 63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63

98 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 10,000.00 4,599.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 4,599.34 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 4,599.34 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 93/2563
กองชางเทศบาลต าบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 มิ.ย. 2563
 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง (JCB) ตค 4430 นศ รถยนต์สวนกลาง
ส่ีประตูกองชาง กศ 4438 นศ และเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบฺัติ 
งานราชการของกองชาง ที่มาสรางประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน 
 มิถุนายน 2563 ต้ังแตวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63

99 จัดซ้ือใบมีดตัดหญา ขนาด 16 นิ้ว หนา 2 มม. จ านวน 6 อัน และ 1,740.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง รานวทิรุงเรืองเกษตรยนต์ 1,740.00 รานวิทรุงเรืองเกษตรยนต์ 1,740.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 94/2563
ลูกถวยหัวใบมีด จ านวน 6  อัน ตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งถนนสวย (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 4 มิ.ย. 2563

 (ถนนสายพระเพรง-นาสีพฒุ หมูที่ 6)

100 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอนล่ืน น้ ามันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร จ านวน 3,000.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครถาวรอะไหล 2,568.00 หจก.นครถาวรอะไหล 2,568.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 95/2563
3 แกลลอน ส าหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ของ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 10 ม.ิย. 2563
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 3 คัน

101 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เป็นน้ ามันเบนซิน 30 ลิตร และน้ ามัน 2,000.00 1,074.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,074.30 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 1,074.30 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 96/2563
หลอล่ืน ขนาด 0.50 ลิตร จ านวน 3 กระปอง ตามโครงการหนึ่งต าบล (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 15 ม.ิย. 2563
หนึ่งถนนสวย เพื่อใชตัดหญาบริเวณถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพฒุ ม.6

102 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานส าหรับกองสวัสดิการสังคม จ านวน 4 รายการ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 39,000.00 รานสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 39,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 97/2563
ตูกระจกบานเล่ือน 3 ฟตุ จ านวน 2 ตู, ชุดโต฿ะไมโฟเมกา จ านวน 4 ชุด, (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 16 ม.ิย. 2563
โต฿ะท างานเหล็ก 5 ฟตุ จ านวน 1 ตัว และเกาอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว

103 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์จอภาพ ส าหรับกองสวสัดิการสังคม จ านวน 12 รายการ 55,400.00 55,400.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 55,400.00 รานพรหมคีรีพาณิชยค์อมฯ 55,400.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 98/2563
เป็นหมึกพมิพค์อมพวิเตอร์รุนตางๆ เพื่อใชในการปฏบิัติงานดานคอม (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 19 ม.ิย. 2563

 พวิเตอร์ภายในกองสวัสดิการสังคม, ร.ร.อนุบาลเทศบาลนาสาร และ
ศพด.เทศบาลต าบลนาสาร
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104 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด ทต.นาสาร จ านวน 33 รายการ เพื่อใช 32,000.00 31,895.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 31,895.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 31,895.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 99/2563
ในการปฏบิัติงานราชการของส านักปลัด และเพื่อใชในการติด (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 22 ม.ิย. 2563
ตอราชการระหวางหนวยงาน และเพื่อใหบริการประชาชนเกี่ยวกับงาน
ในสวนงานทีรั่บผิดชอบของส านักปลัดใหเป็นไปดวยความเป็นระเบียบ เรียบรอย

105 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักปลัด จ านวน 5 รายการ ส าหรับงาน 40,000.00 39,950.00 เฉพาะเจาะจง รานเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 39,950.00 รานเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 39,950.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 100/2563
บริหารทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานสาธารณสุข งานปูองกันฯ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 22 ม.ิย. 2563
เพื่อรองรับการใหบริการประชาชนและหนวยงานตางๆ ที่มาติดตอราชการ  
และเพื่อใชในการปฏบิัติงานของส านักปลัด ทต.นาสาร

106 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัวส านักปลัด จ านวน 12 รายการ  เพื่อรองรับ 5,500.00 5,415.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 5,415.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 5,415.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 101/2563
การใหบริการประชาชนและใชในการปฏบิัติงานในส านักงาน ทต.นาสาร (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 22 ม.ิย. 2563
เพื่อรักษาความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

107 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับกองสวัสดิการสังคม จ านวน 10 รายการ 7,500.00 7,330.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 7,330.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 7,330.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 102/2563
เพือ่ใชในการปฏิบัติงานภายในกองสวสัดิการสังคม, ร.ร.อนุบาลเทศบาลนาสาร (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 22 ม.ิย. 2563
 และศพด.เทศบาลต าบลนาสาร

108 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส าหรับผูเขาฝึกอบรม จ านวน 3 รายการ 5,600.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 4,800.00 รานกันตาพาณิชย์ 4,800.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 103/2563
ตามโครงการฝึกอบรมและจัดต้ังกลุมอาชีพ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 24 ม.ิย. 2563
(การเพิ่มมูลคาและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขาว)

109 จัดซ้ือวัสดุวัสดุสาธิตในการท ากิจกรรม 4 กิจกรรม จ านวน 27 รายการ 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง รานแมเสง่ียม 4,650.00 รานแมเสง่ียม 4,650.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 104/2563
ตามโครงการฝึกอบรมและจัดต้ังกลุมอาชีพ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 24 ม.ิย. 2563
(การเพิ่มมูลคาและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขาว)

110 จัดซ้ือวัสดุสาธิตการบรรจุผลิตภณัฑ์แปรรูปขาว จ านวน 3 รายการ 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 6,750.00 รานกันตาพาณิชย์ 6,750.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 105/2563
ตามโครงการฝึกอบรมและจัดต้ังกลุมอาชีพ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 24 ม.ิย. 2563
(การเพิ่มมูลคาและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขาว)

111 จัดซ้ือเทียนพรรษา ชนิดแกะสลักลายขนาด 9x90 ซม. พรอมขาต้ังฐาน 15,000.00         14,000.00          เฉพาะเจาะจง รานมณีรัตน์ 14,000.00         รานมณีรัตน์ 14,000.00         เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 106/2563
กลีบดอกบัว จ านวน 7 ชุด และชุดสังฆทานพรอมผาอาบน้ าฝน จ านวน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 26 ม.ิย. 2563
7 ชุด เพื่อถวายเป็นเทียนจ าน าพรรษา และสังฆทานใหกับวัดในเขตพื้นที่
 ต าบลนาสาร จ านวน 7 วัด ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
แหเทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒธรรมอันดีงามใหคงอยูคูสังคมไทยสืบไป ในวันที่ 3 ก.ค. 2563
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112 จัดซ้ือน้ าด่ืม ชนิดถวย จ านวน 5 ลัง (48 ถวย/ลัง) ตามโครงการอนุรักษ์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานแมเสง่ียม 500.00 รานแมเสง่ียม 500.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 107/2563
และสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นการ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 26 ม.ิย. 2563
อนุรักษ์ประเพณีวัฒธรรมอันดีงามใหคงอยูคูสังคมไทยสืบไป ในวันที่ 
 3 ก.ค. 2563 จ านวน 7 วัด ในเขตเทศบาลต าบลนาสาร

113 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี 2563 75,275.20 75,275.20 เฉพาะเจาะจง บจก.นครแดร่ีพลัส 75,275.20 บจก.นครแดร่ีพลัส 75,275.20 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 108/2563
เดือน ก.ค. 63 ส าหรับโรงเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และ ร..ร.อนุบาล (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 29 ม.ิย. 2563
ในเขต พท.รับผิดชอบของ ทต.นาสาร จ านวนนักเรียนทั้งส้ิน           คน และไดรับสิทธิ์จาก
ระยะเวลา 20 วันท าการ ต้ังแตวันที่ 1 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ค. 63 อสค.
เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี/ถุง จ านวน 
11,440 ถุง ในราคาถุงละ 6.58 บาท 

114 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 50,000.00 38,078.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 38,078.80 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 38,078.80 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 109/2563

ของส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 ก.ค. 2563
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63

115 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 10,000.00 3,757.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 3,757.24 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 3,757.24 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 110/2563

กองชางเทศบาลต าบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 ก.ค. 2563
 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง ทะเบียน ตค 4430 นศ. รถสวนกลาง
ดับเบิ้ลแค็บ ทะเบียน กษ 4438 นศ, เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏบฺัติงานราชการของกองชาง และส าหรับเคร่ืองยนต์และอื่นๆ 
ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน กรกฏาคม 2563

 ต้ังแตวันที่ 1 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63

116 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 261.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 261.90 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 261.90 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 111/2563

กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9131 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 ก.ค. 2563
ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการจัดเก็บคาบริการถังขยะมูลฝอย ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2563 ต้ังแตวันที่ 1 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
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117 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 89.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 89.13 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 89.13 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 112/2563

กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 1 ก.ค. 2563
เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563
ต้ังแตวันที่ 1 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63

118 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุส าหรับกองชาง จ านวน 16 รายการ 53,000.00 52,960.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟูา 52,960.00 รานแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟาู 52,960.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 113/2563

เนื่องจากวัสดุไฟฟาูและวิทยุมีไมเพยีงพอในการใชปฏบิัติงานภายในกอง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 13 ก.ค. 2563
ชาง จึงมีความจ าเป็นที่จะตองซ้ือวัสดุไฟฟาูตางๆ ส าหรับใชในการ
ซอมแซม บ ารุงรักษา

119 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุส าหรับกองคลัง จ านวน 2 รายการ 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟูา 2,950.00 รานแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟาู 2,950.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 114/2563

เพื่อใชเป็นวัสดุไฟฟาูในการปฏบิัติงานของกองคลัง ทต.นาสาร (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 13 ก.ค. 2563
เนื่องจากปล๊ักไฟมีจ านวนไมเพยีงพอกับความตองการใชงานและเพื่อ
ทดแทนอันเดิมที่ช ารุดเสียหายไมสามารถใชงานได

120 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เป็นยางนอก ขนาด 750-16-14 BS 44,480.00 44,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครไทร์ ออโตเซ็นเตอร์ 44,480.00 หจก.นครไทร์ ออโตเซ็นเตอร์ 44,480.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 115/2563

ยางใน ยางรองขอบ จ านวน 6 เสน พรอมคาบริการต้ังศูนย์ ถวงลอ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 13 ก.ค. 2563
ส าหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5757 นศ รหัสครุภณัฑ์ 
005 62 0004 จ านวน 1 คัน เพื่อทดแทนของเดิมที่ช ารุดและ
เส่ือมสภาพเนื่องจากการใชงานมาเป็นระยะเวลานาน

121 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร เป็นโทรทัศน์ LED สมาร์ททีวี ยี่หอ 8,600.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 7,900.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 7,900.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 116/2563

Philips Full HD Smart Llim LED TV รุน 32 PHT5853S ของ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 15 ก.ค. 2563
ส านักปลัด ทต.นาสาร จ านวน 1 เคร่ือง

122 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ งานสงเสริม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 1,800.00 รานกันตาพาณิชย์ 1,800.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 117/2563

การเกษตร กองสวัสดิการสังคม ตามโครงการขยายผลแปลงเรียนรู (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 ก.ค. 2563
ทต.นาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง)
เพื่อใชเป็นวัสดุส าหรับผูเขารับการฝึกอบรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
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123 จัดซ้ือวัสดุฝึกอบรมหรือวัสดุสาธิต จ านวน 9 รายการ งานสงเสริม 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง รานนิวเพื่อนเกษตร 15,600.00 รานนิวเพื่อนเกษตร 15,600.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 118/2563

การเกษตร กองสวัสดิการสังคม ตามโครงการขยายผลแปลงเรียนรู (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 ก.ค. 2563
ทต.นาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง)
เพื่อใชเป็นวัสดุสาธิตส าหรับผูเขารับการฝึกอบรมใชท ากิจกรรมตาม
โครงการฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

124 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เป็นน้ ามันเบนซิน 30 ลิตร และน้ ามัน 2,000.00 1,077.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,077.30 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 1,077.30 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 119/2563
หลอล่ืน ขนาด 0.50 ลิตร จ านวน 3 กระปอง ตามโครงการหนึ่งต าบล (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 17 ก.ค. 2563
หนึ่งถนนสวย เพื่อใชตัดหญาบริเวณถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพฒุ ม.6

125 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี 2563 303,206.40 303,206.40 เฉพาะเจาะจง บจก.นครแดร่ีพลัส 303,206.40 บจก.นครแดร่ีพลัส 303,206.40 เป็นผูขายที่มีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขาย 5/2563

เดือน ส.ค.63 - พ.ย.63 ส าหรับโรงเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และ ร.ร.อนุบาล (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 30 ก.ค. 2563
ในเขต พท.รับผิดชอบของ ทต.นาสาร จ านวนนักเรียนทั้งส้ิน 576 คน และไดรับสิทธิ์จาก
ระยะเวลา 80 วันท าการ ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค. 63 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 63 อสค.
เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี/ถุง จ านวน 
46,080 ถุง ในราคาถุงละ 6.58 บาท 

126 การจัดซ้ือเส้ือยืดคอวีมีปกแขนยาวพรอมสกรีนขอความ "จิตอาสาภยัพบิัติ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 7,200.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 7,200.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 120/2563

เทศบาลต าบลนาสาร" จ านวน 60 ตัว เพื่อใชเป็นชุดส าหรับฝึกภาคปฏบิัติ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 24 ก.ค. 2563
ของผูเขารับการฝึกอบรม  ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสา
ภยัพบิัติประจ าเทศบาลต าบลนาสาร  ระหวางวันที่ 29-31 ก.ค. 2563 
 ณ  ส านักงานเทศบาลต าลนาสาร

127 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 262.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 262.56 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 262.56 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 121/2563

กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ก.ค. 2563
ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการจัดเก็บคาบริการถังขยะมูลฝอย ประจ า
เดือน สิงหาคม 2563 ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63

128 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 179.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 179.76 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 179.76 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 122/2563

กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ก.ค. 2563
เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน สิงหาคม 2563
ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
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129 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 10,000.00 3,749.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 3,749.94 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 3,749.94 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 123/2563

กองชางเทศบาลต าบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ก.ค. 2563
 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง ทะเบียน ตค 4430 นศ. รถสวนกลาง
ดับเบิ้ลแค็บ ทะเบียน กษ 4438 นศ, เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏบฺัติงานราชการของกองชาง และส าหรับเคร่ืองยนต์และอื่นๆ 
ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน สิงหาคม 2563

 ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563

130 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 50,000.00 41,069.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 41,069.33 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 41,069.33 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 124/2563

ของส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ก.ค. 2563
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63

131 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอนล่ืน น้ ามันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร จ านวน 3,000.00 2,728.50 เฉพาะเจาะจง หจก.นครถาวรอะไหล 2,728.50 หจก.นครถาวรอะไหล 2,728.50 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 125/2563
3 แกลลอน ส าหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ของ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 10 ส.ค. 2563
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 3 คัน

132 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนส าหรับผูเขาฝึกอบรม จ านวน 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกันตาพาณิชย์ 3,000.00 รานกันตาพาณิชย์ 3,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 126/2563
ตามโครงการสงเสริมอาชีพ (การผลิตขาว) ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 20 ส.ค. 2563
ส าหรับใชเป็นวัสดุในการจดบันทึกของผูเขารับการฝึกอบรม

133 จัดซ้ือวัสดุท าแปลงสาธิตส าหรับงานเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,930.00 3,930.00 เฉพาะเจาะจง รานนิวเพื่อนเกษตร 3,930.00 รานนิวเพื่อนเกษตร 3,930.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 127/2563

ตามโครงการสงเสริมอาชีพ (การผลิตขาว) ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 20 ส.ค. 2563
ส าหรับใชเป็นวัสดุสาธิตในการผลติขาวของผูเขารับการฝึกอบรม

134 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 14,275.68 14,275.68 เฉพาะเจาะจง บจก.นครแดร่ีพลัส 14,275.68 บจก.นครแดร่ีพลัส 14,275.68 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 128/2563

2563 นมพาสเจอร์ไรส์ จ านวน 66 ถุง และนมยู เอส ที จ านวน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 24 ส.ค. 2563
1,770 กลอง ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเดกและเยาวชน 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่2) โดยใหหนวยจัดซ้ือด าเนินการ
จัดซ้ือนมโรงเรียนใหเด็กนักเรียนที่มีอยูจริงในชวงวันที่ 18 พ.ค. 63 
จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 ซ่ึงยังมีเด็กนักเรียนที่ไมไดรับอาหารเสริม (นม)
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135 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ ายาพนยุงส าหรับเคร่ือง 11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดาราภัณฑ์ ภาคใต 11,550.00 บจก.ดาราภัณฑ์ ภาคใต 11,550.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 129/2563
พนหมอกควัน ขนาด 1 ลิตร จ านวน 7 ขวด เพื่อใชเป็นน้ ายาพนหมอกควัน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 24 ส.ค. 2563
ส าหรับปูองกันการระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่ต าบลนาสาร

136 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เป็นน้ ามันเบนซิน 30 ลิตร และน้ ามัน 2,000.00 1,089.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,089.30 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 1,089.30 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 130/2563
หลอล่ืน ขนาด 0.50 ลิตร จ านวน 3 กระปอง ตามโครงการหนึ่งต าบล (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 24 ส.ค. 2563
หนึ่งถนนสวย เพื่อใชตัดหญาบริเวณถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพฒุ ม.6

137 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 50,000.00 40,178.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 40,178.37 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 40,178.37 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 131/2563

ของส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถยนต์สวนกลาง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ส.ค. 2563
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสรางงานอันเป็นประโยชน์ใหแกส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน กันยายน 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63

138 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 10,000.00 3,611.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 3,611.64 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 3,611.64 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 132/2563

กองชางเทศบาลต าบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ส.ค. 2563
 81-5314 นศ, รถตักหนาขุดหลัง (JCB) ตค 4430 นศ, รถสวนกลาง 
กษ 4438 นศ เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชในการปฏบฺัติงานราชการของ
กองชาง และส าหรับเคร่ืองยนต์ และอื่นๆ ที่มาสรางงานอันเป็น 
ประโยชน์ใหแกกองชาง ประจ าเดือน กันยายน 2563 ต้ังแตวันที่ 
1 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63

139 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 327.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 327.45 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 327.45 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 133/2563

กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ส.ค. 2563
ที่ใชในการปฏบิัติงานราชการจัดเก็บคาบริการถังขยะมูลฝอย ประจ าเดือน
กันยายน 2563 ต้ังแตวันที่ 1 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63

140 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 273.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 273.87 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 273.87 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 134/2563

กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 31 ส.ค. 2563
เพื่อใชกับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน กันยายน 2563
ต้ังแตวันที่ 1 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
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141 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน น้ ามันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร 6,000.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครถาวรอะไหล 5,992.00 หจก.นครถาวรอะไหล 5,992.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 135/2563

จ านวน 7 แกลลอน ส าหรับใชกับรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 8 ก.ย. 2563
เพื่อเป็นการยืดอายุการใชงานของรถและรถมีสภาพพรอมใชงาน

142  จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส าหรับกองชาง จ านวน 11 รายการ 20,000.00 18,580.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 18,580.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 18,580.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 137/2563

ส าหรับใชในการปฏบิัติงานคอมพวิเตอร์ของกองชาง งานธุรการ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 16 ก.ย. 2563
งานกอสราง งานไฟฟาู

143 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เป็นน้ ามันเบนซิน 30 ลิตร และน้ ามัน 2,000.00 1,098.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,098.30 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 1,098.30 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 138/2563
หลอล่ืน ขนาด 0.50 ลิตร จ านวน 3 กระปอง ตามโครงการหนึ่งต าบล (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 23 ก.ย. 2563
หนึ่งถนนสวย เพื่อใชตัดหญาบริเวณถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพฒุ ม.6

144  จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนตบุ฿ก ยี่หอ ACER 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 16,000.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 16,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 139/2563

รุน EXTENSA EX215-52-39 ส าหรับส านักปลัด จ านวน 1 เคร่ือง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ก.ย. 2563
ปลัดเทศบาลต าบลนาสาร

145  จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตรเคร่ืองเล่ือยโซยนต์ ชนิดเบนซิน ยี่หอ STIHL 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวทิรุงเรืองเกษตรยนต์ 9,000.00 รานวิทรุงเรืองเกษตรยนต์ 9,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 140/2563

รุน MS180 ไมต่ ากวา 2 hp เคร่ืองยนต์ไมนอยกวา 1,500 วัตต์ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ก.ย. 2563
จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับส านักปลัด งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั

146  จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟาูและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองคอน อเิล็กทรอนิกส์ 8,550.00 รานเมืองคอน อิเล็กทรอนกิส์ 8,550.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 141/2563

ยี่หอ BIK รุน USK-15V-BT จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับส านักปลัด (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ก.ย. 2563
เพื่อใชในการท ากิจกรรมตางๆ ของ ทต.นาสาร

147  จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส าหรับกองคลัง จ านวน 6 รายการ เพื่อใชใน 19,320.00 19,320.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 19,320.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 19,320.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 142/2563

การปฏบิัติงานของงานจัดเก็บรายได งานการเงินและบัญชี งานแผนที่ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ก.ย. 2563
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานพสัดุและทรัพย์สิน

148 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตงกาย ส าหรับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 13,060.00 13,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 13,060.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 13,060.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 143/2563

ส านักปลัด จ านวน 6 รายการ เพื่อปูองกันการติดเชื้อจากการ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ก.ย. 2563
เพื่อปูองกันการติดเชื้อจากการปฏบิัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะ  

149 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับกองสวัสดิการสังคม เป็นพดัลมติดผนัง 36,640.00 36,640.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 36,640.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 36,640.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 144/2563

ขนาด 16 นิ้ว HATARI รุน HT-W16R พรอมติดต้ังที่โรงเรียนอนุบาล (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ก.ย. 2563
เทศบาลนาสาร และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนาสาร
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150 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานกองคลัง โต฿ะท างานไม ขนาดไมนอยกวา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 7,500.00 รานสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 7,500.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 145/2563

60x120 ซม. สูงไมนอยกวา 75 ซม. จ านวน 2 ตัว ส าหรับงาน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ก.ย. 2563
จัดเก็บรายได

151 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานส าหรับกองสวัสดิการสังคม จ านวน 3 รายการ 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 17,800.00 รานสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 17,800.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 146/2563

ส าหรับใชในการปฏบิัติงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ก.ย. 2563
ประกอบดวย ตูเก็บเอกสาร 2 บาน ขนาด 4 ฟตุ จ านวน 1 ตู, เกาอี้
ท างานมีพนักพงิ มีลอหมุนได จ านวน 1 ตัว และโต฿ะท างานเหล็ก  
ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 ตัว

152 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวส าหรับงานสาธารณสุขส านักปลัด จ านวน 8,020.00 8,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 8,020.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 8,020.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 147/2563

9 รายการ เพื่อใชในการปฏบิัติงานของงานสาธารณสุขและส่ิงแวลอม (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 25 ก.ย. 2563
เพื่อรองรับการใหบริการ  ประชาชนและใชในการปฏบิัติงานใน
ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร

153  จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรับกองคลัง เป็นเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 15,000.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 14,900.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 14,900.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 148/2563

 ยี่หอ HP รุน Laserjet Pro M404dn ขาวด า แบบNetwork 1 เคร่ือง (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 28 ก.ย. 2563
เพื่อใชในการปฏบิัติงานของงานจัดเก็บรายได

154 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรับกองสวัสดิการสังคม เป็น 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 24,500.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 24,500.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 149/2563

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ยี่หอ HP Pavilion (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 28 ก.ย. 2563
TP01-0107d จ านวน 1 เคร่ือง และเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink tank Printer) ยี่หอ 
Brother ther MFC 810+Ink tank จ านวน 1 เคร่ือง

155 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองคลัง จ านวน 15 รายการ เพื่อใชปฏบิัติงาน 20,000.00 19,995.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซง 19,995.00 หจก.ล้ิมจี่เซง 19,995.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 150/2563

ภายในกองคลังงานจัดเก็บรายได งานการเงินและบัญชี งานพสัดุ (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 28 ก.ย. 2563
และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

156 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพระพรหมเซอร์วิส 30,500.00 รานพระพรหมเซอร์วิส 30,500.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 151/2563

Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู ยี่หอ Eminent รุน UVM จ านวน (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง ลว. 28 ก.ย. 2563
1 เคร่ือง พรอมติดต้ังหองขอมูลขาวสาร (หองปลัด)
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งานจดัจา้ง
1 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานตามโครงการเฝูาระวังปูองกัน 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชติวรรณ  นุวรรณ 108,000.00 นายโชติวรรณ  นุวรรณ 108,000.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงการจาง

และบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนต าบลนาสารประจ าปีงบประมาณ  (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 1/2563
พ.ศ. 2563 ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ระยะเวลา ผานมาและปฏบิัติ ลว. 1 ต.ค. 2562
12 เดือน จายเงินคาจางเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท งานดังกลาวไดดี
รายนายโชติวรรณ  นุวรรณ

2 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานตามโครงการเฝูาระวังปูองกัน 960,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  โตทวี 96,000.00 นายณัฐพงศ์  โตทวี 96,000.00 เป็นผูรับจางที่มี บันทึกตกลงการจาง
และบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนต าบลนาสารประจ าปีงบประมาณ  (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 2/2563
พ.ศ. 2563 ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ระยะเวลา ท างานจางดังกลาว ลว. 1 ต.ค. 2562
12 เดือน จายเงินคาจางเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000.- บาท ไดดี
รายนายณัฐพงศ์  โตทวี

3 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ต าแหนงพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ผานกระแส 108,000.00 นายไพศาล  ผานกระแส 108,000.00 เป็นผูรับจางที่ บันทึกตกลงการจาง
กลาง (รถตักหนาขุดหลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน (ข) สามารถปฎิบัติงาน เลขที่ 3/2563
1 อัตรา โดยปฏบิัติงานต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 ดังกลาวไดดี ลว. 1 ต.ค. 2562
ระยะเวลา 12 เดือน โดยรับคาจางเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 
9,000 บาท รายนายไพศาล  ผานกระแส

4 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานตามโครงการแผนที่ภาษี 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทวนุพงศ์  ยิ่งค านึง 108,000.00 นายเทวนุพงศ์  ยิ่งค านึง 108,000.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงการจาง
และทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 4/2563
1 อัตรา  โดยปฏบิัติงานส ารวจขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและ ผานมา ลว. 1 ต.ค. 2562
ทะเบียนทรัพย์สินและอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 12 เดือน โดยจายคาจางเป็นรายเดือน
ในเดือนละ 9,000.- บาท รายนายเทวนุพงศ์  ยิ่งค านึง

5 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานตามโครงการแผนที่ภาษี 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราชัย  เรศประดิษฐ์ 108,000.00 นายนราชัย  เรศประดิษฐ์ 108,000.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงการจาง
และทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 5/2563
1 อัตรา  โดยปฏบิัติงานส ารวจขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและ ผานมาและปฏบิัติ ลว. 1 ต.ค. 2562
ทะเบียนทรัพย์สินและอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 งานดังกลาวไดดี
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 12 เดือน โดยจายคาจางเป็นรายเดือน
ในเดือนละ 9,000.- บาท รายนายนราชัย  เรศประดิษฐ์



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

6 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป ผูชวยคนงานส ารวจขอมูลภาคสนาม ตาม 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์  พงศ์พรหม 96,000.00 นายสัมฤทธิ์  พงศ์พรหม 96,000.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงการจาง
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 6/2563
จ านวน 1 อัตรา โดยปฏบิัติงานส ารวจขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับแผนที่ภาษี ผานมา ลว. 1 ต.ค. 2562
และทะเบียนทรัพยสิ์นและอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ต้ังแตวนัที่ 1 ต.ค. 62 
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 12 เดือน โดยจายคาจางเป็นรายเดือน
ในเดือนละ 8,000.- บาท รายนายสัมฤทธิ์  พงศ์พรหม

7 จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏบิัติงานราชการกองคลัง ต าแหนง 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แสงทอง 108,000.00 นางสาวจฑุามาศ แสงทอง 108,000.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงการจาง
 คนงานทั่วไป (งานธุรการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 คน (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 7/2563
 โดยปฏบิัติงานต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 ระยะเวลา ผานมาและปฏบิัติ ลว. 1 ต.ค. 2562
12 เดือน โดยจายคาจางเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท ราย งานดังกลาวไดดี
นางสาวจุฑามาศ แสงทอง

8 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาคนงาน ต าแหนง คนสวน ประจ าปี 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยบุตร  จันทอนุ 48,000.00 นายปิยบุตร  จันทอนุ 48,000.00 เป็นผูรับจางที่ บันทึกตกลงการจาง
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 คน โดยปฏบิัติงานต้ังแตวันที่  1  (ข) สามารถปฎิบัติงาน เลขที่ 8/2563
ต.ค. 62 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 ระยะเวลา 6 เดือน โดยจายคาจางเป็น ดังกลาวไดดี ลว. 1 ต.ค. 2562
รายเดือน ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท รายนายปิยบุตร จันอนุ

9 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ต าแหนง คนงานสนับสนุนงานดาน 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  แกวสงค์ 108,000.00 นางสาวจุฑามาศ  แกวสงค์ 108,000.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงการจาง 

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 อัตรา (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 9/2563
ระยะเวลา 12 เดือน โดยปฏบิัติงานต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ ผานมาและปฏบิัติ ลว. 1 ต.ค. 2562
 30 ก.ย. 63 โดยจายคาจางเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท งานดังกลาวไดดี
รายนางสาวจุฑามาศ  แกวสงค์

10 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิง 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยงค์  ชูสง 108,000.00 นายประยงค์  ชูสง 108,000.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงการจาง
ปฏกิูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยท าหนาที่จัดเก็บขยะมูลฝอย (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 10/2563
และส่ิงปฏกิูลในเขตพื้นที่ต าบลนาสาร ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ ผานมาและปฏบิัติ ลว. 1 ต.ค. 2562
30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 12 เดือน โดยจายคาจางเป็นรายเดือนในอัตรา งานดังกลาวไดดี
เดือนละ 9,000.- บาท  รายนายประยงค์  ชูสง

11 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นผูชวยธุรการกองสวัสดิการสังคม 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร  ยอดนารี 108,000.00 นางสาวสุภาพร  ยอดนารี 108,000.00 เป็นผูรับจางที่ บันทึกตกลงการจาง
จ านวน 1 คน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชวยใหการ (ข) สามารถปฏิบัติงาน เลขที่ 11/2563
ปฏบิัติงานราชการกองสวัสดิการ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขั้น ต้ังแตวันที่ ดังกลาวไดดี ลว. 1 ต.ค. 2562
1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 12 เดือน โดยจายคาจาง
เป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท รายนางสาวสุภาพร
ยอดนารี



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นผูชวยปฏบิัติงานการศึกษาศาสนา 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี วัจนสาร 96,000.00 นางสาวฐาปนี วัจนสาร 96,000.00 เป็นผูรับจางที่ บันทึกตกลงการจาง
วัฒนธรรมและนันทนาการ ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 คน ประจ า (ข) สามารถปฏิบัติงาน เลขที่ 12/2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ดังกลาวได ลว. 1 ต.ค. 2562
 ระยะเวลา 12 เดือน โดยจายคาจางเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 
8,000 บาท รายนางสาวฐาปนี วัจนสาร

13 จางเหมาบริการนักการภารโรงของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนาสาร 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวไิลวรรณ  ธวชักาญจน์ 108,000.00 นางวิไลวรรณ  ธวัชกาญจน์ 108,000.00 เป็นผูรับจางที่ บันทึกตกลงการจาง
หมูที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 คน โดยปฏบิัติงาน (ข) สามารถปฏิบัติงาน เลขที่ 13/2563
ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ก.ย. 63 ระยะเวลา 12 เดือน ดังกลาวไดดี ลว. 1 ต.ค. 2562
โดยจายคาจางเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท 
เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่และบริเวณโดยรอบของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใหเกิดความเป็นระเบียบเรียบรอย  สะอาดอยูตลอดเวลา

14 จางเหมาบริการผูชวยครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร  จ านวน 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สุรญาณณ์ 108,000.00 นางกุหลาบ สุรญาณณ์ 108,000.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงการจาง
1 อัตรา โดยมีคุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขา (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 14/2563
ศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวิชาเอก  หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ผานมาและปฏบิัติ ลว. 1 ต.ค. 2562
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนี้ และมีใบอนุญาต งานดังกลาวไดดี
ประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกใหเพื่อปฏบิัติหนาที่การสอน โดยปฏบิัติงานต้ังแตวันที่ 1  
ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563  โดยรับคาจางเป็นรายเดือน
ในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน

15 จางเหมาบริการผูชวยครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร จ านวน 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤตติยา สุวรรณชล 108,000.00 นางสาวกฤตติยา สุวรรณชล 108,000.00 เป็นผูรับจางที่มี บันทึกตกลงจาง
1 อัตรา โดยมีคุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขา (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 15/2563
ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเอก  หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ท างานดังกลาวไดดี ลว. 1 ต.ค. 2562
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนี้ และมีใบอนุญาตประกอบ
อาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกใหเพื่อปฏบิัติหนาที่การสอน โดยปฏบิัติงานต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 โดยรับคาจางเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ
 9,000.-บาท ระยะเวลา 12 เดือน



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

16 จางเหมาบริการผูดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.นาสาร 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพญ็พสุิทธิ์ 108,000.00 นางสาวเพญ็พสุิทธิ์ 108,000.00 เป็นผูรับจางที่มี บันทึกตกลงจาง
(ร.ร.วัดพระเพรง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 อัตรา (ข) ก าลังเกื้อ ก าลังเกื้อ ความสามารถในการ เลขที่ 16/2563
โดยมีคุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรีทุกสาขา หรือทางการศึกษา ท างานดังกลาวไดดี ลว. 1 ต.ค. 2562
ทุกสาขาวิชาเอก โดยปฏบิัติงานต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง และเคยปฏบิติังานกับ

วันที่ 30 กันยายน 2563 ระยะเวลา 12 เดือน (366 วัน) และรับ ทต.นาสารมากอน
คาจางเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท

17 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นผูดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  อักษรกาญจน์ 108,000.00 นางสาวศิริพร  อักษรกาญจน์ 108,000.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงจาง
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 17/2563
1 อัตรา  โดยปฏบิัติงานเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ของ ศพด.ทต.นาสาร ผานมาและปฏบิัติ ลว. 1 ต.ค. 2562
และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ งานดังกลาวไดดี
 31 ก.ย. 63 ระยะเวลา 12 เดือน โดยจายคาจางเป็นรายเดือน
ในเดือนละ 9,000.- บาท รายนางสาวศิริพร  อักษรกาญจน์

18 คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 64,800.00 64,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.ซี.เซอร์วิส 64,800.00 รานเอส.ซี.เซอร์วิส 64,800.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง สัญญาเชาเคร่ืองถายฯ

เป็นระบบดิจิตอล ยี่หอ Xerox รุน 5230 ชนิดขาว-ด า ความเร็ว 30 แผน (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 1/2563
ตอนาที ระบบมัลติฟงัชั่น เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดผงหมึก ผานมาและปฏบิัติ ลว. 1 ต.ค. 2562
ยอ-ขยายได ส าหรับถายเอกสารในสวนราชการของหนวยงาน ทต.นาสาร งานดังกลาวไดดี
และการใหบริการประชาชน ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค.  2562
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 ปริมาณการถายขั้นต่ า 20,000 แผน/เดือน  
อัตราเดือนละ 5,400.-บาท แผนที่ 20,001 ขึ้นไป คาบริการแผนละ 
0.25 บาท

19 จางท าปูายไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการ ปูายคัตเอาท์ และปูายไวนิล 7,000.00 6,834.00 เฉพาะเจาะจง รานพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 6,834.00 รานพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซน์ 6,834.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
ประชาสัมพนัธ์สินคาชุมชน จ านวน 3 รายการ ตามโครงการอนุรักษ์ (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 1/2563
และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รท างานจางดังกลาว ลว. 1 พ.ย. 2562
ประกอบดวย ปูายคัตเอาท์ ขนาด 2.40x4.80 เมตร จ านวน 1 ปูาย 
ปูายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร จ านวน 1 ปูาย และปูายไวนิลประชา

สัมพนัธ์สินคาชุมชน ขนาด 0.80x1.00 เมตร จ านวน 8 ปูาย



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
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วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

20 การจางเหมาบริการจัดสถานที่จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ บริเวณ 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปทีป  กดหยู 41,000.00 นายปทีป  กดหยู 41,000.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
คลองหยวด หมุที่ 1 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 2/2563
ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ ท างานจางดังกลาว ลว. 4 พ.ย. 2562
พ.ศ. 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

21 จางเหมาท าเวทีและกระทงยักษ์พรอมติดต้ังและร้ือถอน โดยมีรายละเอียด 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีฟ สตูดิโอ หาดใหญ 70,000.00 บจก.ดีฟ สตูดิโอ หาดใหญ 70,000.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
ดังนี้ ขนาดสูง 4.00 เมตร ฐานเวทีแระทงขนาด 480x360x60 ซม. ท าจาก (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 3/2563
โครงเหล็กปูพรมสีน้ าเงินและตกแตงลวดลาย ฐานดอกบัว มีพื้นเวที จ านวน รท างานจางดังกลาว ลว. 6 พ.ย. 2562
 2 ชั้น ขนาด 150x300 ซม. กลีบกระทงดอกบัวท าจากโครงเหล็กดัดโคง 
ขนาด 95x95 ซม. ใสผายืดสีขาวไลสีชมพ ูจ านวน 46 กลีบ ยอดกระทง 
จ าจากไดคัทไมทาสีทอง ขนาด 200x70 ซม. ตามโครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ เซนทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

22 จางเหมาบริการจัดตกแตงพื้นที่ในบริเวณกิจกรรมสินคาชุมชนต าบลนาสาร  18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลธี  ก าลังเกื้อ 18,000.00 นายชลธี  ก าลังเกื้อ 18,000.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
พรอมติดต้ังประกอบและร้ือถอน ณ เซนทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช  (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 4/2563
ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ ท างานจางดังกลาว ลว. 6 พ.ย. 2562
พ.ศ. 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

23 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถยนต์สวนกลาง ทะเบียน 2,500.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง รานพรเทพอะไหลยนต์ 2,320.00 รานพรเทพอะไหลยนต์ 2,320.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
กค 9568 นศ รหัสครุภณัฑ์ 001 45 0001 โดยด าเนินการเปล่ียนชุดสาย
 (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 5/2563
แปฺบพวงมาลัยเพาเวอร์ 1 ชุด น้ ามันพาวเวอร์ 1 กระปอง พรอมคาแรง รท างานจางดังกลาว ลว. 7 พ.ย. 2562

24 จางเหมาท าสต๊ิกเกอร์ปร้ินติดลงบนอะคริลิค ท าชองใสรูป ชื่อ-สกุล
 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 5,400.00 รานกรีนปร้ินท์ 5,400.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
(แผนผังผูรับผิดชอบการเก็บขน ขยะมูลฝอย) ขนาด 50x70 ซม. จ านวน (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 6/2563
1 รายการ และท าชองสอดใสขอมูล (ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ ทต.นาสาร รท างานจางดังกลาว ลว. 7 พ.ย. 2562
จัดเก็บ) ขนาด 70x60 ซม. ส าหรับงานสาธารณะสุข ส านักปลัด

25
 จางที่ปรึกษาส ารวจและประเมินความพงึพอใจของประชาชนผูรับบริการจาก

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25,000.00 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25,000.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามตัวชีวัดมิติดาน (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 7/2563
คุณภาพการใหบริการของตัวชี้วัดที่ 1  โดยใหสถาบันการศึกษาที่รับจางตอง รท างานจางดังกลาว ลว. 12 พ.ย. 2562

ด าเนินการออกแบบประเมินและส ารวจความพงึพอใจจากประชาชน  
เจาหนาที่ของรัฐ  และหนวยงานเอกชนที่มาติดตองานหรือรับบริการ
สาธารณะจากเทศบาลอยางนอย 4 งาน  ตามที่เทศบาลกหนดโดยใหมีระยะ
เวลาการส ารวจความพงึพอใจทั้งปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินผลการ
ปฏบิัติราชการ
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ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

26 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถยนต์สวนกลาง ทะเบียน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรเทพอะไหลยนต์ 5,000.00 รานพรเทพอะไหลยนต์ 5,000.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
บบ 1709 นศ รหัสครุภณัฑ์ 001 46 0002 โดยท าการเปล่ียนลูกหมากบน (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 8/2563
จ านวน 1 ชุด ลูกหมากลาง จ านวน 1 ชุด มือจับฝาทาย จ านวน 1 ชุด รท างานจางดังกลาว ลว. 15 พ.ย. 2562

พรอมคาแรง

27 จางเหมาออกแบบและจัดพมิพผ์ลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ แผนพบัประชาสัมพนัธ
์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพ์ ประยูรการพิมพ์ 5,000.00 หจก. โรงพิมพ์ ประยรูการพิมพ์ 5,000.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
 จ านวน 1000 แผน เร่ือง สรุปสาระส าคัญพระราชบัญญติัภาษีที่ดินและ (ข) อาชพีดังกลาวและ เลขที่ 9/2562
ส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 ขนาด A4 (21x29.2 เซนติเมตร) พบั 3 ตอน ท างานจางดังกลาวไดดี ลว. 15 พ.ย. 2562

พิมพ์ 4 สี (2 หนา) หนา-หลัง กระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม งานพัฒนาจดัเก็บรายได

28 จางซอมแซมครุภณัฑ์งานบานงานครัว เคร่ืองตัดหญาแบบสะพายบา 2,000.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานวทิรุงเรืองเกษตรยนต์ 1,800.00 รานวิทรุงเรืองเกษตรยนต์ 1,800.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
รหัสครุภณัฑ์ 446 62 0006 จ านวน 1 เคร่ือง เนื่องจากเฟอืงหัวเกียร์ (ข) อาชพีดังกลาวและ เลขที่ 10/2562
ดานในขาด  สงผลใหไมสามารถใชงานไดตามปกติ ท างานจางดังกลาวไดดี ลว. 20 พ.ย. 2562

29 จางท าปูายประชาสัมพนัธ์ ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 1.50 เมตร 600.00 525.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปรินท์ 525.00 รานกรีนปรินท์ 525.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
จ านวน 1 ปูาย เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์การจัดท ากิจกรรมการลงแขก (ข) อาชพีดังกลาวและ เลขที่ 11/2562
ด านาตลอดจนเป็นการประชาสัมพนัธ์ สงเสริมในการผลิตขาวอินทรีย์ และ ท างานจางดังกลาวไดดี ลว. 25 พ.ย. 2562

ปูายไวนิล ประชาสัมพนัธ์ ขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 1.50 เมตร จ านวน

2 ปูาย เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหประชาชนผูมาติดตอเร่ืองเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพกิาร และผูปุวยเอส์ด ไดทราบถึงสถานที่ที่กองสวัสดิการสังคม
ด าเนินการอยูบริเวณใด

30 จางเหมาตัดหญาและก าจดัเศษวชัพืชไหลทางถนนในเขตเทศบาลต าบลนาสาร 54,400.00 54,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพชิญ ์สัจจมาศ 54,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 53,500.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง ใบส่ังจาง
หมูที่ 1-7 ต าบลนาสาร จ านวน 37 สาย พื้นที่ไมนอยกวา 68,121 ตร.ม. (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 12/2563
จ านวน 1 โครงการ ผานมาและปฏบิัติ ลว. 27 พ.ย. 2562

งานดังกลาวไดดี

31 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถยนต์สวนกลาง ทะเบียน 5,000.00 3,984.15 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตานครศรีธรรมราช 3,984.15 บจก.โตโยตานครศรีธรรมราช 3,984.15 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง
กพ 8215 นศ รหัสครุภณัฑ์ 001 57 0003 เนื่องจากครบก าหนดบ ารุงรักษา (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 13/2563
ที่ระยะไมล์ 190,000 กิโลเมตร โดยการเปล่ียนถายน้ ามันเคร่ือง กรองโซลา รท างานจางดังกลาว ลว. 27 พ.ย. 2562

ไสกรองน้ ามันเคร่ือง น้ ายาขจัดคราบเขมา สลับยางและถวงยาง เพื่อ
ยืดอายุการใชงานของรถและมีสภาพรอมใชงานไดตามปกติ
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32 จางซอมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์ ยี่หอ พานาโซนิค 3,000.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทีอาร์ออฟฟิสออโตเมชั่น 2,450.00 หสม.ทีอาร์ออฟฟิสออโตเมชั่น 2,450.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 14/2563
 รุน KX-T7730 สีครีม จ านวน 1 เคร่ือง รหัสครุภณัฑ์ 423 59 0001 (ข) ท างานจางดังกลาวโดยตรง ลว. 2 ธ.ค. 2562
และเดินสายโทรศัพท์ภายใน ของเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 จุด 
เนื่องจากส านักปลัดยายสลับหองกับกองคลัง จึงจ าเป็นตองยายเคร่ือง
โทรศัพท์แมขายดังกลาว

33 จางซอมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ต้ังโต฿ะ กองคลัง จ านวน 2 เคร่ือง 5,230.00 5,230.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 5,230.00 รานพรหมคีรีพาณิชยค์อมฯ 5,230.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 15/2563
รหัสครุภณัฑ์ 416 52 0020 และ 416 53 0024 เนื่องจากติดไวรัส (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 9 ธ.ค. 2562
คอมพวิเตอร์ ท าใหไมสามารถใชในการปฏบิัติงานไดตามปกติ จึงมีความ โดยตรง
จ าเป็นตองซอมแซมดังกลว

34 จางจัดสถานที่ตามโครงการจัดพธิีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม  กายโรจน์ 15,000.00 นายเสริม  กายโรจน์ 15,000.00 เป็นผูรับจางที่มีความ ใบส่ังจาง 16/2563
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (ข) สามารถท างานดังกลาว ลว. 11 ธ.ค. 2562
ดังนี้ โครงเคาไมเนื้อแข็ง ขนาดไมนอยกวา 2.00x8.00 ม. ผูกผาบริเวณ ไดดี
เวที โต฿ะลงทะเบียน และราวบันไดทางขึ้นหองประชุม พรอมตกแตง
ดอกไมสดบริเวณโต฿ะหมู เวทีและบริเวณโพเดียม จัดเกาอี้พรอมผาคลุม
จ านวน 200 ชุด ณ อาคารเอนกประสงค์ ทต.นาสาร ในวันที่ 18 
 ธันวาคม 2562

35 จางออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ขาวสารและกิจกรรมของเทศบาล  
 62,000.00 61,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประยูรการพมิพ์ 61,600.00 หจก.ประยูรการพมิพ์ 61,600.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 17/2563
ในรูปแบบปฏทิินแบบแขวน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกอบดวย แผน (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 12 ธ.ค. 2562
ปะหนา 1 แผน กระดาษอาร์ตมันหนา 260 แกรม พมิพ ์4 สี ขนาด โดยตรง
15x21 นิ้ว พรอมเคลือบกันแดด (UV) เย็บมุงหลังคา ตอกตาไกเฉพาะ
หนาปกส าหรับแขวน หนาปกเป็นรูปทาวพงัพการ พรอมมีตนสรรพยา
ของวัดมะมวงขาว ม.4 ต.นาสาร เบอร์โทรศัพท์สวนราชการภายในเว็บไซต์  
e-mail address facebook โลโกเทศบาล เนื้อหารายเดือน 12  เดือน 
พมิพ ์4 สี ดวยกระดาษปอนด์หนา 60 แกรม ขนาด 15x7 นิ้ว  
จ านวน 2,200 ฉบับ

36 จางออกแบบและจัดพมิพผ์ลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ (หนังสือคูมือ) เร่ือง  
 10,000.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประยูรการพมิพ์ 9,900.00 หจก.ประยูรการพมิพ์ 9,900.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 18/2563
คูมือการช าระภาษีทองถิ่น ขนาด 14.8x21 เซนติเมตร ปกพมิพด์วย (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 24 ธ.ค. 2562
กระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม 4 สี เคลือบยูวี เนื้อหาพมิพด์วย โดยตรง
กระดาษปอนด์ 70 แกรม 4 สีทั้งเลม จ านวน 50 หนารวมปก
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37 จางท าปูายประชาสัมพนัธ์ จ านวน 6 รายการ ส าหรับใชในการ 15,000.00 13,470.00 เฉพาะเจาะจง รานพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 13,470.00 รานพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซน์ 13,470.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 19/2563
จัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 26 ธ.ค. 2562
ที่ 11 ม.ค. 2563 ณ ส านักงาน ทต.นาสาร โดยตรง

38 จางท าปูายไวนิลประชาสัมพนัธ์ตามโครงการเฝูาระวังปูองกันจาก 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 11,000.00 รานกรีนปรินส์ 11,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 20/2563
เหตุสาธารณภยัและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 26 ธ.ค. 2562
พ.ศ. 2563 เป็นปูายไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด 1.50x5.00  ม. โดยตรง

 จ านวน 1 ปูาย, ปูายไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด 1.00x3.00 ม.
 จ านวน 1 ปูาย, ปูายรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ขนาด 1.20x2.40  เมตร
 พรอมติดต้ังโครงไม จ านวน 4 ปูาย และปูายรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
ขนาด 2.40x4.80 ม. จ านวน 1 ปูาย พรอมโครงไมและติดต้ัง ตามจุดที่ 
ทต.นาสารก าหนด ระหวางวันที่ 28 ธ.ค. 62 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 63 

39 จางเหมาบริการเตนท์ โต฿ะ เกาอี้ จ านวน 1 ชุด ระยะเวลา 5 วัน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤชณัท  สานุจิตร์ 4,000.00 นายกฤชณัท  สานุจติร์ 4,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 21/2563
ต้ังแตวันที่ 28 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 2563 ตามโครงการ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 26 ธ.ค. 2562
เฝูาระวังลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลปีใหม ประจ าปี 2563 โดยตรง

40 จางผลิตสปอตประชาสัมพนัธ์ โครงการกิจกรรมจัดงานวันเด็กแหงชาติ 10,000.00 6,259.50 เฉพาะเจาะจง บจก.อสมท. (มหาชน) 6,259.50 บจก.อสมท. (มหาชน) 6,259.50 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 22/2563
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยเปิดสปอร์ตประชาสัมพนัธ์ออกอากาศวันละ
 (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 26 ธ.ค. 2562
 6 เวลา ชวงเวลา  08.08 น. /09.08 น./13.30 น./16.08 น./ 17.08 น. โดยตรง
และ 18.45 น. จ านวน 10 วัน ต้ังแตวันที่ 1-10 มกราคม 2563  
พดูประชาสัมพนัธ์กิจกรรมในโครงการออกอากาศ  ชวงเวลารายการ  
เพื่อชุมชน "นครศรีด๊ีดี มีดีที่เมืองคอน"  ต้ังแตเวลา 13.15 น.- 13.55 น.
พดูประชาสัมพนัธ์กิจกรรมในโครงการออกอากาศ ชวงเวลารายการ  
เพื่อชุมชน "อสมท วาไรต้ี" ต้ังแตเวลา 14.15 น.-14.55 น. สัมภาษณ์
รวมรายการกับผูบริหารในประเด็นตาง ๆ

41 จางเหมาบริการซุมเสริมสรางทักษะและพฒันาการเรียนรูนอกหองเรียน  7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ นิลวานิช 7,000.00 นางอุไรวรรณ นิลวานิช 7,000.00 เป็นผูรับจางที่มีความ ใบส่ังจาง 23/2563
(กจิกรรมของดีของถิน่) จ านวน 2 ซุม ประกอบดวย ซุมการสาธิตการท าขนมไทย (ข) สามารถในการท า ลว. 2 ม.ค. 2563
ดวยการท าขนมครกพรอมภาชนะในการใส จ านวน 8.5 กิโลกรัม และ งานจางดังกลาวไดดี

การสาธิตการท าอาหารพื้นบานดวยการผัดไทโบราณพรอมภาชนะ
ส าหรับใส จ านวน 40 กิโลกรัม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 ม.ค. 2563 ณ สนง.ทต.นาสาร
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42 จางเหมาบริการเคร่ืองเลนเสริมพฒันาการ 4 ดาน ประกอบดวยจางติดต้ัง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภนิันท์  บุญมั่น 18,000.00 นายอภนิันท์  บุญมั่น 18,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 24/2563
เคร่ืองเลนบานลม ขนาด 8x12x3.5 เมตร จ านวน 1 ชุด และจางติดต้ัง
 (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 2 ม.ค. 2563
เคร่ืองเลนสปริงบอร์ด ขนาด 4x4x2.5 เมตร จ านวน 1 ชุด ตามโครงการ โดยตรง
จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563
ณ ส านักงาน ทต.นาสาร

43 จางเหมาบริการติดต้ังเวทีกลางส าหรับการจัดท ากิจกรรมการแสดง 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤชณัท สานุจิตร์ 45,000.00 นายกฤชณัท สานุจิตร์ 45,000.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง 25/2563
เคร่ืองเสียงชุดใหญ และท าการเดินสายไฟบริเวณงาน จ านวน 1 รายการ  (ข) ความสามารถในการ ลว. 2 ม.ค. 2563
จางเหมาเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร พรอมโต฿ะเกาอี้ จ านวน 8 ชุด เต็นท์ จัดหาและท างาน
ขนาด 5x8 เมตร พรอมเกาอี้ จ านวน 4 ชุด และเต็นท์โคงขนาดใหญ ดังกลาวไดดี
 ขนาด 10x5 เมตร พรอมเกาอี้ จ านวน 2 ชุด ตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563
ณ ส านักงาน ทต.นาสาร

44 จางเหมาตกแตงสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวันเพญ็  กายโรจน์ 9,500.00 นายวันเพญ็  กายโรจน์ 9,500.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 26/2563
โดยท าการจางผูกผาบริเวณงาน โต฿ะกิจกรรมตามซุม ประดับตกแตง ท างานจางดังกลาว ลว. 2 ม.ค. 2563
บริเวณเวทีกลางดวยการประดับผาวัสดุธรรมชาติใหมีความสวยงาม  โดยตรง
ดอกไมส าหรับวางโพเดียม  จ านวน 2  ชุด  ดอกไมส าหรับวางโต฿ะประธาน
 จ านวน 1  ชุด  ตกแตงดวยตนไมและผาบริเวณซุมทางเขางานและซุมฐาน
การเรียนรู Wlak rally @นา-สา-ระ  ตกแตงจุดประชาสัมพนัธ์โครงการ
ท าดวยพสัดุธรรมชาติตกแตงใหสวยงามพรอมทั้งขอความประชาสัมพนัธ์  
และตกแตงแทนส าหรับพธิีเปิดโครงการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 ม.ค. 2563 ณ สนง.ทต.นาสาร (ข)

45 จางเหมาสาธิตและฝึกปฏบิัติการท าขาวหลามพรอมอุปกรณ์การท า ส าหรับ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี  จรุงเดช 2,500.00 นายทวี  จรุงเดช 2,500.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 27/2563
กิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563  (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 2 ม.ค. 2563
วันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563 ณ สนง.ทต.นาสาร โดยตรง

46 จางท าปูายประชาสัมพนัธ์จ านวน 5 รายการ เพื่อใชเป็นปูายประชาสัมพนัธ์ 19,000.00 18,320.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 18,320.00 รานกรีนปร้ินท์ 18,320.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 28/2563
ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับความรูเกี่ยวกับบริบทของต าบล (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 6 ม.ค. 2563
นาสารในเร่ืองตาง ๆ ส าหรับซุมกิจกรรมตางๆ ตามโครงการจัดงานวัน โดยตรง
เด็กแหงชาติ ประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563

47 จางเหมาบริการซอมบ ารุงยานพาหนะและขนสงรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค 8,000.00 7,960.00 เฉพาะเจาะจง ชางอ฿อดไดนาโมแอร์ 7,960.00 ชางอ฿อดไดนาโมแอร์ 7,960.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 29/2563
ทะเบียน 81-5314 นศ. โดยท าการซอมบ ารุงระบบไฟทาย ไฟหลังคา (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 6 ม.ค. 2563
และระบบท าความเย็นไมสามารถใชงานได จ านวน 1 คัน โดยตรง
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48 จางเหมาใสกรอบอลูมิเนียมกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 5,000.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 4,940.00 รานกรีนปร้ินท์ 4,940.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 30/2563
และท าสต๊ิกเกอร์ ตีเสน แบงชอง ตัวอักษร ปูายโครงการกอสราง/ปรับปรุ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 14 ม.ค. 2563
งซอมแซม ตามขอความที่ก าหนด (ราคารวมกระดานไวท์บอร์ด) จ านวน โดยตรง
1 ปูาย และจางท าสต๊ิกเกอร์ ตีเสน แบงชอง ตัวอักษร ตารางการใชรถยนต์
สวนกลางประจ าวัน ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร ตามขอความที่ก าหนด 
(ราคาไมรวมกระดานด า) จ านวน 1 ปูาย

49 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร และ 42,120.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายต่ัน  มาแกว 42,000.00 นายต่ัน  มาแกว 42,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 31/2563
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาสาร หมูที่ 6 ต าบลนาสาร ราย (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 17 ม.ค. 2563
ละเอียดตามที่เทศบาลต าบลนาสารก าหนด ตามเอกสารแนบทาย โดยตรง
จ านวน 1 โครงการ เนื่องจากมีสภาพช ารุดไมสามารถใชงานไดตามปกติ

50 จางท าปูายประชาสัมพนัธ์ จ านวน 6 รายการ ตามโครงการอนุรักษ
์ 8,500.00 8,440.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 8,440.00 รานกรีนปร้ินท์ 8,440.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 32/2563
สืบสานประเพณีกวนขาวมธุปายาส ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 4 (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 17 ม.ค. 2563
ก.พ. 2563 ณ วัดมะมวงขาว ส าหรับใชประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยตรง
เพื่อสงเสริมใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับความรูเพื่อเป็นการ
สงเสริมการมีสวนรวมในการแสดงออกถึงประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

51 การจางตกแตงสถานที่ส าหรับการจัดงาน บริเวณทางเขางาน ทางเขาตลาด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี  วางกลอน 3,000.00 นางปราณี  วางกลอน 3,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ เลขที่ 33/2563
ตลาดยอนยุค และผูกผาบิรเวณท าพธิีกรรมทางศาสนา ตามโครงการ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 17 ม.ค. 2563
อนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนขาวมธุปายาส ประจ าปี พ.ศ. 2563 ใน โดยตรง
วันที่ 4 ก.พ. 2563 ณ วัดมะมวงขาว หมูที่ 4 ต าบลนาสาร

52 การจางเหมาเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จ านวน 2 หลัง โต฿ะ จ านวน 10 ตัว 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมัย  แซเตีย 3,000.00 นางสมัย  แซเตีย 3,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ เลขที่ 34/2563
และเกาอี้ จ านวน 200 ตัว ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนขาว (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 17 ม.ค. 2563
มธุปายาส ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 4 ก.พ. 2563 ณ วัด  โดยตรง
มะมวงขาว หมูที่ 4 ต าบลนาสาร

53 จางท าปูายประชาสัมพนัธ์โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดย
 4,000.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 3,250.00 รานกรีนปร้ินท์ 3,250.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 35/2563
ท าจากโครงเหล็ก ปูดวยสังกะสี ปูทับสต๊ิกเกอร์ปร้ินแผนที่ จ านวน 4 ชอง (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 17 ม.ค. 2563
ตามที่เทศบาลต าบลนาสารก าหนด และเคลือบทับดวยสต๊ิกเกอร์ใสกันสีซีด โดยตรง
พรอมหูแขวน ขนาด 100x120 ซม. เพื่อใชเป็นปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประชาสัมพนัธ์ใหประชาชนรับทราบ
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54 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะมูลฝอย 50,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง อูด ารงค์เซอร์วิส 45,000.00 อูด ารงค์เซอร์วิส 45,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 36/2563
แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ทะเบียน 82-2215 นศ รหัสครุภณัฑ์ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 20 ม.ค. 2563
005 58 0003 จ านวน 5 รายการ เนื่องจากกระบะใสขยะทาย และบังโคลน โดยตรง
หลังช ารุด ท าใหรถไมสามารถใชงานไดตามปกติ เพื่อใหรถมีสภาพพรอม
ในการปฏบิัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ ทต.นาสาร และเพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

55 จางซอมบ ารุงยานพาหนะและขนสง รภยนต์สวกลาง ทะเบียน กค 9568 นศ 30,000.00 22,010.00 เฉพาะเจาะจง อูด ารงค์เซอร์วิส 22,010.00 อูด ารงค์เซอร์วิส 22,010.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 37/2563
รหัสครุภณัฑ์ 004 45 0001 จ านวน 13 รายการพรอมคาแรงซอมบ ารุง (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 20 ม.ค. 2563
เนื่องจากรถยนต์สตาร์ทไมติด บิดกุญแจแลวเงียบไมมีเสียงใด ๆ รถส่ัน
เวลาถอนคันเรงหรือเรงเคร่ือง  เวลาออกตัวเดินหนาหรือถอยหลังมีเสียงดัง
ที่เพลา และแอร์ไมเย็น มีแตลมรอนออกมา

56 จางซอมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต฿ะ 1,500.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 1,200.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 1,200.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 38/2563
รหัส 416 55 0028 จ านวน 1 เคร่ือง และจางซอมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 23 ม.ค. 2563
แบบพกพา รหัส 416 60 0035 จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับกองสวัสดิ โดยตรง
การสังคม เนื่องจากไมสามารถใชงานไดตามปกติ

57 จางเหมาบริการรถรับ-สง ผูเขารวมกิจกรรมวันมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประยงค์ โกมัย 2,400.00 นายประยงค์ โกมัย 2,400.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 39/2563

ไป-กลับ จาก ทต.นาสารไปสนามหนาเมือง และจากวัดพระมหาธาตุ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 23 ม.ค. 2563
วรวิหาร มาสนง.ทต.นาสาร จ านวน 3 คัน ในวันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2563    โดยตรง
เพื่อใชเป็นยานพาหนะในการับ-สงและอ านวยความสะดวกแกประชาชน
ผูเขารวมกิจกรรม

58 จางเหมาบริการท าขาเหล็กเสียบธง ขนาด 3/4 หุน สูง 1  เมตร หนา  
 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย ์จันทร์ทอง 11,200.00 นางสาวจฑุาทิพย์ จนัทร์ทอง 11,200.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง 40/2563

2.3 มิลลิเมตร นวน 80 อัน เนื่องจากเทศบาลต าบลนาสารเป็นพื้นที่ (ข) ความสามารถในการ ลว. 28 ม.ค. 2563

เสนทางเสด็จผานของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ในการเตรียม จัดหาและท างาน
รับเสด็จจะตองประดับธงชาติและธงพระนาม เพือ่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ดังกลาวไดดี

59 จางซอมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต฿ะ 5,500.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 5,300.00 รานเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 5,300.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 41/2563
เปล่ียน Harddisk 240 GB SSD Western พรอมติดต้ังโปรแรม และ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 28 ม.ค. 2563
เปล่ียนแบตเตอร่ีเมนบอร์ด ส าหรับครุภณัฑ์ 416 53 0025 และ โดยตรง
เปล่ียน Harddisk 240 GB SSD Western พรอมติดต้ังโปรแรม ส าหรับ

ครุภณัฑ์ 416 57 0032 จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับส านักปลัด
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60 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป ผูชวยคนงานส ารวจขอมูลภาคสนาม ตาม 77,100.00 77,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย์  ดาษจันทึก 77,100.00 นายวิฑูรย์  ดาษจันทึก 77,100.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงการจาง
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 18/2563
จ านวน 1 อัตรา โดยปฏบิัติงานส ารวจขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับแผนที่ภาษี ผานมา ลว. 15 ม.ค. 2563

และทะเบียนทรัพยสิ์นและอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ต้ังแตวนัที่ 15 ม.ค. 63 
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 260 วัน โดยจายคาจางเป็นรายเดือน
ในเดือนละ 9,000.- บาท รายนายวิฑูรย์ ดาษจันทึก

61 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป ผูชวยคนงานส ารวจขอมูลภาคสนาม ตาม 77,100.00 77,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณ 77,100.00 นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณ 77,100.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง บันทึกตกลงการจาง
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ เลขที่ 19/2563
จ านวน 1 อัตรา โดยปฏบิัติงานส ารวจขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับแผนที่ภาษี ผานมา ลว. 15 ม.ค. 2563

และทะเบียนทรัพยสิ์นและอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ต้ังแตวนัที่ 15 ม.ค. 63 
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 260 วัน โดยจายคาจางเป็นรายเดือน
ในเดือนละ 9,000.- บาท รายนางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณ

62 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิง 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  ชูสง 72,000.00 นายอรรถพล  ชูสง 72,000.00 เป็นผูรับจางที่สามารถ บันทึกตกลงการจาง
ปฏกิูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยท าหนาที่จัดเก็บขยะมูลฝอย (ข) ท างานดังกลาวไดดี เลขที่ 20/2563
และส่ิงปฏกิูลในเขตพื้นที่ต าบลนาสาร ต้ังแตวันที่ 1 ก.พ. 63 ถึงวันที่ ลว. 17 ม.ค. 2562

30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 8 เดือน/243 วัน โดยจายคาจางเป็นรายเดือนใน
อัตราเดือนละ 9,000.- บาท  รายนายอรรถพล  ชูสง

63 จางซอมแซมถนนหินคลุกในเขตเทศบาลต าบลนาสาร ม.3,6,7 จ านวน 472,000.00 472,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 471,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 470,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจางท าของ
6 สาย ประกอบดวย 1. ถนนหินคลุกสายปุารักษ์น้ า-ศาลาเวช-สะพานตากแดด (ข) ท างานจางดังกลาว เลขที่ 1/2563
หมูที่ 3, 2. ถนนหินคลุกสายหนองเจย หมูที่ 6, 3. ถนนหินคลุกสาย โดยตรง และ ทต. ลว. 28 ม.ค. 2563
ศูนย์ราชการ-ถนนหวยพระ หมูที่ 6,  4. ถนนหินคลุกสายบานนายเขง- เคยประจักษ์แก
คลองหวยพระ หมูที่ 6, 5. ถนนหินคลุกสายเลียบคลองใหม-ชลประทาน ผลงานมาแลว
หมูที่ 7 และ 6. ถนนหินคลุกสายอรชร หมูที่ 7  โดยท าการใชเคร่ืองจักร
เกรดเกล่ียพื้นทางเดิมรวมพื้นที่ไมนอยกวา 8,760.00 ตามรางเมตร ใช
วัสดุดินถมจ านวนรวมไมนอยกวา 1,024.00 ลูกบาศก์เมตร และคาเกรด
เกล่ียวัสดุ จ านวนรวมไมนอยกวา 1,024.00 ลบ.ม.จ านวน 1 โครงการ

64 จางซอมบ ารุงยานพาหนะและขนสงตามก าหนดระยะเวลาบ ารุงรักษา 5,000.00 3,153.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี.พ.ีออโตเซ็นเตอร์ 3,153.00 บจก.บี.พ.ีออโตเซ็นเตอร์ 3,153.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 42/2563

ของรถยนต์สวนกลาง กค 9568 นศ รหัสครุภณัฑ์ 004 45 0001 (ข) (1997) (1997) ท างานจางดังกลาว ลว. 5 ก.พ. 2563
จ านวน 1 คัน เพื่อใหรถคันดังกลาวสามารถใชงานไดตามปกติตอไป
และเพื่อยืดอายุการใชงานของรถ
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65 จางเหมาบริการตรวจเช็คและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 306 3,000.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทีอาร์ออฟฟิตออโตเมชั่น 2,700.00 หสม.ทีอาร์ออฟฟิตออโตเมชั่น 2,700.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 43/2563

เนื่องจากไมสามารถใชงานได (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 17 ก.พ. 2563
โดยตรง

66 จางท าตรายางส าหรับกองสวัสดิการสังคม จ านวน 7 รายการ ส าหรับใชใน 7,000.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง รานนครบล็อกตรายาง การพมิพ์ 6,400.00 รานนครบล็อกตรายาง การพิมพ์ 6,400.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 44/2563
การปฏบิัติงานราชการ รวมถึงการใหบริการประชาชนและหนวยงานที่มา (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 17 ก.พ. 2563
ติดตองานกับ ทต.นาสาร ใหไดรับที่สะดวก รวดเร็ว

67 จางท าปูายสแตนด้ี พบัเก็บได ขนาด 1.50x1.80 ม. จ านวน 1 ปูาย เพื่อ 3,000.00 2,690.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 2,690.00 รานกรีนปร้ินท์ 2,690.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 45/2563

รณรงค์การเลิกใชโฟม ถุงพลาสติก งดรับ งดใช งดใหถุงพลาสติก ส าหรับ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 18 ก.พ. 2563
การรณรงค์ใหประชาชนหันมาใชถุงผาแทนถุงพลาสติก โดยตรง

68 จางซอมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 420 48 0006 จ านวน 3,000.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพฒันาแอร์ บริการ 2,500.00 รานพฒันาแอร์ บริการ 2,500.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 46/2563
1 เคร่ือง เนื่องจากเมื่อเปิดเคร่ืองแลวเคร่ืองไมท าความเย็น  เพื่อให (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 18 ก.พ. 2563
เคร่ืองปรับอากาศดังกลาวสามารถใชงานไดตามปกติตอไป โดยตรง

69 จางท าปูายไวนิล แบบแขวน ขนาด 1.20x2.40 ม. จ านวน 1 ปูาย ส าหรับ 500.00 432.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 432.00 รานกรีนปร้ินท์ 432.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 47/2563
ใชในการประชาสัมพนัธ์โครงการ ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 18 ก.พ. 2563

โดยตรง

70 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค 1,800.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  บรรจง 1,750.00 นายพรชัย  บรรจง 1,750.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 48/2563
ทะเบียน 81-5314 นศ รหัสครุภณัฑ์ 011 50 0001 จ านวน 1 คัน (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 18 ก.พ. 2563
เนื่องจากไมล์วัดระทางไมสามารถใชงานได โดยตรง

71 จางเหมาบริการรถโดยสารไมประจ าทาง ไมเกิน 13 ที่นั่ง จ านวน 6 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยงค์ โกมัย 3,000.00 นายประยงค์ โกมัย 3,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 49/2563
พรอมน้ ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ส าหรับเป็นยานพาหนะรับสงเด็ก เยาวชน (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 18 ก.พ. 2563
ไปกลับจาก ทต.นาสาร - วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ตามโครงการ ตาม โดยตรง
โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพฒันาศักยภาพกิจการสภาเด็กและเยาวชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 21 ก.พ. 63

72 จางเหมาตัดหญาและก าจดัเศษวชัพืชไหลทางถนนในเขตเทศบาลต าบลนาสาร 54,400.00 54,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพชิญ ์สัจจมาศ 53,500.00 น.ส.กนกพชิญ ์สัจจมาศ 53,500.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง ใบส่ังจาง 50/2563
หมูที่ 1-7 ต าบลนาสาร จ านวน 37 สาย พื้นที่ไมนอยกวา 68,121 ตร.ม. (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ ลว. 20 ก.พ. 2563

จ านวน 1 โครงการ ผานมาและปฏบิัติ
งานดังกลาวไดดี
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73 จางซอมแซมบ ารุงรักษารถยนต์สวนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1709  3,000.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  บรรจง 2,950.00 นายพรชัย  บรรจง 2,950.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 51/2563

 นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภณัฑ์ 005 46 0002 จ านวน 1 คัน  (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 27 ก.พ. 2563
ซ่ึงใชงานประจ าอยูที่ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เนื่องจาก โดยตรง
ระบบเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต์ไมเย็น มีลมรอนออกมา เพื่อใหรถ
สามารถใชงานไดตามปกติ เพื่อความปลอดภยัของผูขับขี่และโดยสารยาน

74 จางซอมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต฿ะ 11,000.00 10,090.00 เฉพาะเจาะจง รานเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 10,090.00 รานเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 10,090.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 52/2563
หมายเลขครุภณัฑ์ 416 55 0027 หนวยความจ าหลัก (HDD) และระบบ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 28 ม.ค. 2563
ปฏบิัติการ Windows เสียหาย และเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต฿ะ โดยตรง
หมายเลขครุภณัฑ์ 416 57 0031  เนื่องจากเมนบอร์ดเสียและหนวย
ประมวลผลกลางไมสามารถลงระบบปฏบิัติการ windows ใหมได และ
หนวยความจ าหลักเสียหาย จ านวน 2 เคร่ือง

75 จางปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพฒุ ม.3 ต.นาสาร 490,000.00 413,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 412,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 410,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาจางกอสราง
จ านวน 1 สาย โดยท าการขยายผิวจาจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง เลขที่ 1/2563
ขาง กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้น ลว. 19 ก.พ. 2563
ที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 780.00 ตารางเมตร พรอม
ติดต้ังปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร

76 จางปรับปรุงซอมแซมถนนบริเวณทางเชื่อม ม.2,3,4,6,7 จ านวน 15 จุด 336,000.00 336,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 334,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 333,000.00 เป็นผูขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาจางกอสราง
ปรับปรุงซอมแซมโดยการปรับระดับผิวจราจรหินคลุก พรอมบดอัดและท า (ข) ส่ิงของดังกลาวโดยตรง เลขที่ 2/2563
การเสริมผิวจราจรดวยแอสฟลัทค์อนกรีต หนาเฉล่ีย 5 เซนติเมตร จ านวน 5 จุด ลว. 28 ก.พ. 2563
พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 399.50 ตารางเมตร และท าการปะซอมผิวทางเดิม 

(SKIN PATCHING) เฉล่ียพื้นที่รวมไมนอยกวา 112.00 ตารางเมตร แลว
ท าการเสริมผิวจราจรดวยแอสฟลัท์คอนกรีต หนาเฉล่ีย 5.00 เซนติเมตร 
รวมจ านวน 10 จุด พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 294.00 ตารางเมตร  
พรอมติดต้ังปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร

77 จางท าตรายางกองชางเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 8 อัน 4,200.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนครบล็อกตรายาง 4,000.00 รานนครบล็อกตรายาง 4,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 53/2563

ส าหรับใชในการปฏบิัติงานเพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให (ข) การพมิพ์ การพมิพ์ ท างานจางดังกลาว ลว. 3 มี.ค. 2563
บริการประชาชนผูมาติดตอราชการ โดยตรง
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78 จางซอมบ ารุงครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 500.00 370.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพนัธ์ ศรีมโน 370.00 นายสัมพนัธ์ ศรีมโน 370.00 เป็นผูรับจางที่มีความ ใบส่ังจาง 54/2563

ขรน 53 นศ หมายเลขครุภณัฑ์ 009 49 0002 จ านวน 1 คัน โดยการ (ข) สามารถท างานดังกลาว ลว. 9 มี.ค. 2563
เปล่ียนถายน้ ามันเคร่ืองและชุดซอมคาร์บูเรเตอร์ เพื่อใหรถใชงานไดตามปกติ ไดดี

79 จางซอมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถยนต์สวนกลาง 11,000.00 10,813.96 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตานครศรีธรรมราช 10,813.96 บจก.โตโยตานครศรีธรรมราช 10,813.96 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 55/2563
ทะเบียน กพ 8215 นศ รหัสครุภณัฑ์ 001 57 0003 จ านวน 1 คัน โดยการ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 9 มี.ค. 2563
เปล่ียนถายน้ ามันเคร่ืองและซอมแซมอื่นๆ เนื่องจากครบก าหนดการ โดยตรง
บ ารุงรักษาเพื่อใหรถมีสภาพพรอมใชงาน

80 จางซอมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถยนต์สวนกลาง 5,100.00 5,048.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี.พ.ีออโตเซ็นเตอร์ (1997) 5,048.00 บจก.บี.พี.ออโตเซ็นเตอร์ (1997) 5,048.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 56/2563

ทะเบียน บบ 1709 นศ รหัสครุภณัฑ์ 001 46 0002 จ านวน 1 คัน โดยการ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 9 มี.ค. 2563
เปล่ียนถายน้ ามันเคร่ืองและอื่นๆ เนื่องจากครบก าหนดการบ ารุงรักษา โดยตรง
เพื่อใหรถมีสภาพพรอมใชงาน

81 จัดจางเย็บหนากากอนามัยชนิดผา แบบสองชั้น มีแผนกรอง จ านวน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปตัมาวรรณ  คงชวย 60,000.00 นางปัตมาวรรณ  คงชวย 60,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 57/2563
10,000 ชิ้น เนื่องจากเกิดการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 20 มี.ค. 2563
(โควิด-19) ขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศไทย  เพื่อเป็นการปูองกันการระบาด โดยตรง
และการติดเชื้อของประชาชนในพื้นที่ต าบลนาสาร  จึงมีความจ าเป็นตอง
จางเย็บหนากากอนามัยชนิดผาส าหรับแจกจายใหกับประชาชนในพื้นที่

82 จัดจางตัดสต๊ิกเกอร์ ตีตาราง พรอมขอความลงบนกระดานไวน์บอร์ด 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินส์ 750.00 รานกรีนปร้ินส์ 750.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 58/2563
ขนาด 77x117 ซม. ตารางควบคุมการปฏบิัติงาน การจัดซ้ือจัดจางกองคลัง (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 20 มี.ค. 2563
รายละเอียดตามที่ ทต.นาสรก าหนด จ านวน 1 ปูาย โดยตรง

83 จางเหมาตรวจเช็คและซอมแซมระบบเสียงตามสายในเขต ทต.นาสาร 57,000.00 56,520.00 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคทีวี 56,520.00 อูด ารงค์เซอร์วิส 56,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 59/2563
ทุกจุด หมูที่ 1-7 ต าบลนาสาร จ านวน 1 งาน เนื่องจากระบบเสียงตามสาย (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 27 มี.ค. 2563
ไมสามารถใชงานได เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูล ขาวสารจากทาง โดยตรง
ทต.นาสารได จึงมีความจ าเป็นตองจัดจางซอมแซม

84 จางท าปูายไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการใหความรู 1,000.00 864.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินส์ 864.00 รานกรีนปร้ินส์ 864.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 60/2563
ในการปูองกันโรคติดตอเชื้อไวรัส ขนาด 2.40x2.40 จ านวน 1 ปูาย (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 30 มี.ค. 2563

โดยตรง
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85 จางออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ วารสาร ประจ าปี 2562 ปกพมิพ์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง โรพิมพ์ประยรูการพิมพ์ 28,000.00 โรพิมพ์ประยรูการพิมพ์ 28,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 61/2563

ดวยกระดาษอาร์ต 230 แกรม พรอมเคลือบยูวี ขนาด A4 พมิพ ์4 สี เนื้อ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 30 มี.ค. 2563
ในพมิพด์วยกระดาษอาร์ต 130 แกรม เย็บมุงหลังคา หนาปกเป็นรูปส่ิง โดยตรง
ศักด์ิสิทธิ์ในต าบลนาสาร พระแมพมิพ ์วัดมะมวงตลอด ม.7 และภาพ
ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร

86 จัดจางบ ารุงรักษาและซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถจักร 5,500.00 5,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรไทยมอเตอร์เซล จ ากัด 5,091.00 บริษัท เพชรไทยมอเตอร์เซล จ ากดั 5,091.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 62/2563
ยานยนต์สวนกลางของ ทต.นาสาร ทะเบียน 1กฆ5698 นศ0. จ านวน 1 คัน (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 30 มี.ค. 2563
เพื่อใหรถมีสภาพใชงานไดตามปกติ โดยตรง

87 จางเหมาบริการผูชวยสนับสนุนงานธุรการของสถานศึกษาในสังกัด 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา  เหมทานนท์ 48,000.00 นางสาวธนิดา  เหมทานนท์ 48,000.00 เป็นผูทีมีความรู บันทึกตกลงจาง 21/2563

เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยปฏบิัติหนาที่ต้ังแต (ข) ความสามารถในการ ลว. 30 มี.ค. 2563
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ปฏิบัติงานดังกลาว
รับคาจางเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท สังกัดกองสวัสดิการ ไดดี
สังคม เทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 อัตรา

88 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง ทะเบียน 81-6857 นศ 55,000.00 54,640.00 เฉพาะเจาะจง ศุภกรการชาง 54,640.00 ศุภกรการชาง 54,640.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 64/2563

รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ รหัสครุภณัฑ์ 005 53 (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 3 เม.ย. 2563
0002  จ านวน 6 รายการ ซ่ึงใชในการปฏบิัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยใน โดยตรง
เขตพื้นที่ต าบลนาสาร เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาใหรถมีสภาพพรอมใชงาน
เนื่องจากมีสภาพไมพรอมที่จะใชงาน สายแปฺบไฮดรอลิคเส่ือมสภาพ
และซีลกระบอกกวาดขยะช ารุด ท าใหรถไมสามารถใชงานไดตามปกติ

89 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถยนต์สวนกลาง ทะเบียน 3,000.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ศุภกรการชาง 2,850.00 ศุภกรการชาง 2,850.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 65/2563

บม 4790 นศ รหัสครุภณัฑ์  416 52 0019  เปล่ียนกากบาท (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 3 เม.ย. 2563
เพลากลางขับปั้มน้ าตัวหนา 1 ตัว, เปล่ียนไฟตางๆ และรายการอื่นๆ ที่ โดยตรง
เกี่ยวของ พรอมคาแรง จ านวน 7 รายการ จ านวน 1 คัน เพื่อใหรถ 
สามารถใชงานไดตามปกติตอไป

90 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถยนต์สวนกลาง ทะเบียน 8,500.00 8,230.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ บรรจง 8,230.00 นายพรเทพ บรรจง 8,230.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 66/2563
กพ 8215 นศ รหัสครุภณัฑ์ 001 57 0003 เนื่องจากแอร์ไมเย็น (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 3 เม.ย. 2563
มีลมรอนออกมา ซอมแซมดโยการเปล่ียนตูแอร์ดานหนา-หลัง และอื่นๆ โดยตรง
 8 รายการ จ านวน 1 คัน เพื่อใหรถสามารถใชงานไดตามปกติ
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91 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง ทะเบียน 82-5757 นศ 10,000.00 6,669.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทักษิณยนตรการ 6,669.00 บจก.ทักษิณยนตรการ 6,669.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 67/2563

รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ รหัสครุภณัฑ์ 005 62 (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 3 เม.ย. 2563
0004  จ านวน 14 รายการ ซ่ึงใชในการปฏบิัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยใน โดยตรง
เขตพื้นที่ต าบลนาสาร เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาใหรถมีสภาพพรอมใชงาน
เนื่องจากครบก าหนดระยะเวลาการบ ารุงรักษา

92 จางซอมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถดับเพลิง 10,000.00 8,155.54 เฉพาะเจาะจง บจก.อซูีซุมอเตอร์เซลล์ (1991) 8,155.54 บจก.อซูีซุมอเตอร์เซลล์ (1991) 8,155.54 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 68/2563
ทะเบียน ผฉ 3541 นศ รหัสครุภณัฑ์ 002 61 0001 จ านวน 1 คัน (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 8 เม.ย. 2563
ตามก าหนดระยะเวลาการบ ารุงรักษา เพื่อใหรถมีสภาพพรอมใชงานตามปกติ โดยตรง

93 จางซอมบ ารุงครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ แบบต้ังโต฿ะ 6,000.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 5,580.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 5,580.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 69/2563

รหัสครุภณัฑ์ 416 49 0010 ซ่ึงใชงานประจ าอยูที่กองสวัสดิการสังคม (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 15 เม.ย. 2563

ซ่ึงนักวิชาการนักวิชาการศึกษาใชงานอยู โดยการเปล่ียน SSD SATA 
  โดยตรง
 Apacer AS340 240GB 1 ชุด, Power Supply 550 Watt จ านวน 1 ตัว
RAM DDR3 4GB 1 ชุด ลางเคร่ืองติดต้ังระบบปฏบิัติการ Windows 10
1 งาน เนื่องจากเคร่ืองดังกลาวใชงานมาเป็นระยะเวลานาน อะไหลตางๆ
เป็นรุนเกา สงผลใหไมสามารถใชปฏบิัติงานได 

94 จัดจางท าปูายสงเสริมการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร 60,200.00 60,200.00 เฉพาะเจาะจง รานกิตติพชิญน์คร 60,200.00 รานกิตติพชิญน์คร 60,200.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 70/2563
 จ านวน 6 ปูาย ใหเด็กไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคล่ือนไหว (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 17 เม.ย. 2563

ส ารวจ เลน สังเกต  สืบคน  ทดลอง  และคิดแกปัญหาดวยตนเอง โดยตรง

95 จัดจางท าปูายของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 6 ปูาย 15,280.00 15,280.00 เฉพาะเจาะจง รานกิตติพชิญน์คร 15,280.00 รานกิตติพชิญน์คร 15,280.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 71/2563
 เพื่อรองรับเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย  ใหไดรับการเตรียมความพรอม (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 17 เม.ย. 2563

อยางถูกตองและเหมาะสมกับวัย  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหกับ โดยตรง
ผูมาติดตอราชการและสรางความเป็นระเบียบของโรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง

96 จางเหมาท าปูายไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาดขนาด 1.20x2.40 ม.  1,000.00 864.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 864.00 รานกรีนปร้ินท์ 864.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 72/2563
จ านวน  2 ปูาย  ตามโครงการควบคุมและปูองกันโรคพษิสุนัขบา  (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 17 เม.ย. 2563

ประจ าปี 2563 โดยตรง

97 จางซอมแซมระบบโทรศัพท์ เดินสายโทรศัพท์พรอมอุปกรณ์ 1 ระบบ 
 3,000.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง เซนเตอร์เทเลคอมแอนด์เซอร์วสิ 2,700.00 เซนเตอร์เทเลคอมแอนด์เซอร์วิส 2,700.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 73/2563

ประกอบดวย สายโทรศัพท์ภายนอก จ านวน 40 เมตร ตรวจเช็ค (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 23 เม.ย. 2563

โปรแกรมระบบตูสาขา พรอมคาแรงเดินสายและเขาระบบพรอมใชงานได โดยตรง
หมายเลข 305
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98 จางซอมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ รหัสครุภณัฑ์ 416 57 0030 ซ่ึง 2,000.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 1,850.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 1,850.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 74/2563

ใชงานประจ าอยูที่งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ram มีความจ า (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 23 เม.ย. 2563

นอย  ท าใหเกิดปัญหาในการใชงานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน โดยตรง
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) เขาโปรแกรมไมได  โปรแกรมจะหลุดออกเอง  
การท างานของโปรแกรมชา โดยท าการเปล่ียน RAM DDR3 (1333) 

8 GB Blackberry 16 Chip จ านวน 1 ชุด

99 จางท าเว็บไซต์พรอมทั้งบริการเชาพื้นที่เว็บไซต์รายปี ระยะเวลา 1 ปี  10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจเวิลด์คอมมิวนิเคชั่น 10,000.00 บจก.ซีเจเวลิด์คอมมิวนิเคชั่น 10,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 75/2563

ต้ังแตเดือน พ.ค.  2563 – เม.ย. 2564 และตออายุโดเมนเนมรายปี (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 23 เม.ย. 2563

ภายใตชื่อ WWW.NASAN.GO.TH ของเทศบาลต าบลนาสาร ส าหรับ โดยตรง
ใชในการเผยแพรประชาสัมพนัธ์ขาวสารและอื่น ๆ ของ ทต.นาสาร
ของเทศบาลต าบลนาสารใหประชาชนและผูที่สนใจไดรับทราบ
ขาวสารขอมูลอยางทั่วถึงและรวดเร็ว  และใชในการปฏบิัติงานราชการ
ใหเป็นไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ ก าหนด

100 จางซอมแซมครุภณัฑ์งานบานงานครัว ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสานนท์  พลสวัสด์ิ 5,400.00 นายสานนท์  พลสวัสด์ิ 5,400.00 เป็นผูรับจางที่มีความ ใบส่ังจาง 76/2563

ขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 6 ใบ โดยท าการขัดพื้นผิว ปะเชื่อมตอถัง (ข) สามารถท างานดัง ลว. 24 เม.ย. 2563

เก็บน้ าไฟเบอร์กลาส สวนที่แตกราว และร่ัว ใหสามารถใชงานไดตามปกติ กลาวไดดี
เนื่องจากการใชงานมาเป็นระยะเวลานาน

101 จางเหมาบริการติดต้ังอางลางมือพรอมเดินระบบน้ า ประกอบดวย 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสานนท์  พลสวัสด์ิ 10,500.00 นายสานนท์  พลสวัสด์ิ 10,500.00 เป็นผูรับจางที่มีความ ใบส่ังจาง 77/2563

อางลางมือพรอมฐาน สะดืออาง ก฿อกน้ า กลองกระดาษทิชชู กระดาษทิชชู (ข) สามารถท างานดัง ลว. 24 เม.ย. 2563

กลองสบูเหลว และสบูเหลว โดยท าการติดต้ังบริเวณหนาส านักงาน  กลาวไดดี
หนาอาคารกองสวัสดิการสังคม  และโรงจอดรถ จ านวน 3 จุด

102 จางท าปูายประชาสัมพนัธ์ตามโครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรค 3,000.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีปร้ินท์ 2,710.00 รานกรีปร้ินท์ 2,710.00 เป็นผูรับจางที่มีความ ใบส่ังจาง 78/2563

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 5 ปูาย  เพื่อเป็นการ (ข) สามารถท างานดัง ลว. 29 เม.ย. 2563

ใหความรู ค าแนะน า การดูแลเฝูาระวังปูองกันตนเองใหกับประชาชนใน กลาวไดดี
พื้นที่รวมถึงเจาหนาที่ที่ลงพื้นที่ปฏบิัติงานใหปลอดภยัจากโรคดังกลาว

103 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผูชวยสนับสนุนงานธุรการของสถานศึกษา 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิตา เหมทานนท์ 48,000.00 นางสาวธนิตา เหมทานนท์ 48,000.00 เป็นผูรับจางที่ บันทึกตกลงการจาง
ในสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยปฏบิัติหนาที่ต้ังแต สามารถปฎิบัติงาน เลขที่ 21/2563
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ข) ดังกลาวไดดี ลว. 30 มี.ค. 2563

โดยจายคาจางเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท
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104 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาคนงาน ต าแหนง คนสวน ประจ าปี 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยบุตร  จันทอนุ 54,000.00 นายปิยบุตร  จันทอนุ 54,000.00 เป็นผูรับจางที่ บันทึกตกลงการจาง
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 คน โดยปฏบิัติงานต้ังแตวันที่  1  (ข) สามารถปฎิบัติงาน เลขที่ 22/2563
เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 6 เดือน โดยจายคาจางเป็น ดังกลาวไดดี ลว. 31 มี.ค. 2563

รายเดือน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท รายนายปิยบุตร จันอนุ

105 จางซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลต าบลนาสาร 239,000.00 238,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 236,500.00 หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 236,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจางกอสราง
หมูที่ 3,4,7 ต าบลนาสาร จ านวน 4 สาย ดังนี้ 1. ถนน คสล.สายซอย (ข) ท างานจางดังกลาว เลขที่ 3/2563
ทุงเนียน-การไฟฟาูเขต หมูที่ 3 2. ถนน คสล.สายซอยหนองจอก- โดยตรง ลว. 7 เม.ย. 2563
ชลประทานมะมวงขาว หมูที่ 4 3. ถนน คสล.สายซอยทุงปรัง 8 แยก 1 
หมูที่ 7 และ ถนน คสล.สายซอยรวมใจ หมูที่ 7 โดยท าการตัดพรอมขุด
ร้ือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กที่ช ารุด พรอมปรับระดับแลวเทคอนกรีต

 ซอมแซมสวนที่ช ารุด และลงวัสดุหินคลุกเสริมไหลทาง พรอมเกล่ียเรียบ
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสารก าหนด จ านวน 
1 โครงการ 

106 จางปรับปรุงและวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในพื้นที่ 185,000.00 113,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 112,000.00 หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 112,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจางกอสราง
เทศบาลต าบลนาสาร หมูที่ 1,2,6,7 ต าบลนาสาร จ านวน 4 สาย ดังนี้ (ข) ท างานจางดังกลาว เลขที่ 4/2563
1. ถนนสายครูแรม-หนองลุง หมูที่ 1, 2. ถนนสายเลียบคลองคันนาราม- โดยตรง ลว. 7 เม.ย. 2563
ไผโปง หมูที่ 2, 3. ถนนสายนายร่ิน-คลองหยวด หมูที่ 6 และ
ถนนสายชลประทานนาทา-เลียบคลองมะมวงตลอด-คลองคูพาย หมูที่ 7
รายละเอียดตามที่เทศบาลต าบลนาสารก าหนด จ านวน 1 โครงการ 

107 จางบุกเบิกถนนหินคลุกสายประตูคลัง 2-วัดทุลัง หมูที่ 1 ต าบลนาสาร 383,000.00 358,653.76 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 358,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 356,500.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจางกอสราง
โดยท าการใชเคร่ืองจักรกลปรับพื้นที่ลมตนไมใหไดเขตทางกวาง 4.00 เมตร (ข) ท างานจางดังกลาว เลขที่ 5/2563
 ระยะทางยาว 270.00 เมตร วางทอระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด โดยตรง ลว. 13 เม.ย. 2563

Ø 0.60x1.00 เมตร จ านวน 1 จุด ใชทอ 7 ทอน และขนาด Ø 1.00x1.00 
เมตร จ านวน 1 จุด ใชทอ 7 ทอน ท าการถมดินยกระดับกวาง 4.00 เมตร
 ระยะทาง 270.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร ใชดินถมจ านวน 648.00 ลบ.ม. 
ลงหินคลุกท าผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 270.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ใชหินคลุกจ านวน 81.00 ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 810.00 ตร.ม. พรอมเกล่ียเรียบและอัดแนน ติดต้ังปูายประชา
สัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร 

 จ านวน 1 สาย



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

108 จางบุกเบิกถนนหินคลุกสายวังปลิง-หวยนาลึก หมูที่ 5 ต าบลนาสาร 499,000.00 463,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 462,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 461,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจางกอสราง
โดยท าการใชเคร่ืองจักรกลปรับพื้นที่ลมตนไมใหไดขนาดกวาง 5.00 เมตร (ข) ท างานจางดังกลาว เลขที่ 6/2563
ยาว 480.00 เมตร วางทอระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60x1.00 โดยตรง ลว. 13 เม.ย. 2563

เมตร จ านวน 4 จุด จุดละ 7 ทอน รวมใชทอ 28 ทอน ถมดินยกระดับ
และขยายถนน ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.30 เมตร ใชดินถมจ านวน 720.00 ลบ.ม. ลงหินคลุกท าผิวจราจรกวาง
 4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ใชหินคลุกจ านวน 
192.00 ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,920.00 ตร.ม. 
พรอมเกล่ียเรียบและอัดแนน ติดต้ังปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 
1 ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร จ านวน 1 สาย

109 จางซอมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถยนต์สวนกลาง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรเทพยางยนต์ 4,000.00 รานพรเทพยางยนต์ 4,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 79/2563
ทะเบียน กค 9568 นศ รหัสครุภณัฑ์ 001 45 0001 จ านวน 1 คัน (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 1 พ.ค. 2563
เนื่องจากมีอาการส่ันสะเทือนและเสียงดัง ขณะขับขี่และขณะเล้ียวรถ  โดยตรง
โดยท าการซอมระบบชวงลางพตอมคาแรง จ านวน 4 รายการ 
เพื่อใหรถมีสภาพพรอมใชปฏบิัติงาน และเพื่อความปลอดภยัของผูใชรถ

110 จางเหมาตัดหญาและก าจัดเศษวัชพชืไหลทางถนนในเขต ทต.นาสาร 54,400.00 54,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพชิญ ์สัจจมาศ 54,000.00 น.ส.กนกพชิญ ์สัจจมาศ 54,000.00 เปน็ผูรับจางที่เคยจาง ใบส่ังจาง 80/2563
หมูที่ 1-7 ต าบลนาสาร จ านวน 37 สาย พื้นที่ไมนอยกวา 68,121 ตร.ม. (ข) เมือ่ปงีบประมาณที่ ลว. 25 พ.ค. 2563

พรอมท าความสะอาดและขนทิ้ง จ านวน 1 โครงการ ผานมาและปฏบิัติ
งานดังกลาวไดดี

111 จางเหมาบริการพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกติดเครน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสานนท์ พลสวัสด์ิ 8,000.00 นายสานนท์ พลสวัสด์ิ 8,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ บันทึกตกลงการจาง 

ไฮดรอลิค) จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลา 1 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 พ.ค. 63 (ข) ท างานจางดังกลาว 23/2563
ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 โดยรับคาจางเป็นเงิน 8,000 บาท เพื่อชวย โดยตรง ลว. 1 พ.ค. 2563
ขับรถเครนปฏบิัติงานไฟฟาู เนื่องจากพนักงานเกาลาออกไป และเพื่อให
การปฏบิัติงานไฟฟาูของกองชาง ทต.นาสารสามารถด าเนินการให
บริการประชาชนในพื้นที่ไดอยางตอเนื่อง และเพื่อรอใหกระบวนการ
สรรหาพนักงานของ ก.ทต.เสร็จส้ิน



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

112 จางกอสรางถนน คสล.รหัสทางหลวงทองถิ่น นศ.ถ.124-03 สาย 2,250,000.00 1,908,211.25 e-bidding หจก.วงัศิลา ณ นคร คอนกรีต 1,233,333.00 หจก.วังศิลา ณ นคร คอนกรีต 1,233,333.00 เป็นผูเสนอราคาต่ าสุด สัญญาจาง 7/2563

ประตูคลัง 2 หมูที่ 1 บานหนองลุง ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ หจก.พ.มณี กอสราง 1,299,900.00 และเป็นผูมีคุณสมบัติ ลว. 5 พ.ค. 2563
โดยท าการกอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร  หจก.อินทัชนครกรุ฿ป 1,390,000.00 ถูกตองครบถวน
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 3,680.00 ตารางเมตร หจก.ปิน่รักอนิเตอร์เนชั่นแนลฯ 1,800,000.00 
ไหลทางหินคลุกกวางเฉล่ียขางละ 0.50 เมตร และติดต้ังปูายโครงการ หจก.ไตรทอง นครศรีฯ 1,557,440.00 
จ านวน 1 ปูาย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสารก าหนด หจก.ซี.ซี.จกัรกลและกอสราง 1,397,700.00 
จ านวน 1 สาย บจก.พริษ 1,592,578.00 

หจก.อภชิัจจ์บริการ 1,583,000.00 
หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีฯ 1,463,000.00 
หจก.ยิง่วงศ์ววิฒัน์การโยธา 1,717,000.00 
หจก.สหธนพัฒน์ คอนสตรัคชั่น 99 1,850,000.00 
หจก.ถนอมเมืองกอสราง 1,867,078.46 
บจก.ส.ศรีรุงเรืองการโยธา 1,450,000.00 
บจก.พงศ์ทองกอสราง 1,919,000.00 
หจก.ส.วาณิชย ์คอนกรีต 1,320,000.00 
หจก.ทาพญา การสราง 1,700,815.73 
หจก.โรจน์มณี นคร 1,600,000.00 
หจก.เทียนฉัตร โยธากิจ 1,440,000.00 

113 จางวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุงปรัง 9 หมูที่ 7 373,000.00 302,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 301,000.00 หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 300,500.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจาง 8/2563

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิม (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 8 พ.ค. 2563
เป็นถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร โดยตรงและเคยมี
ไหลทางหินคลุก โดยท าการวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลงานกับ ทต.นาสาร

(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร ระยะทางยาว 104.00 เมตร ผลงานเปน็ที่ประจักษ์

ใชทอระบายน้ า จ านวน 94 ทอน พรอมบอพกัส าเร็จรูป  จ านวน 10 บอ 
หลังทอกอสรางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.80 เมตร 
ยาว 104.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.
พรอมติดต้ังปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย จ านวน 1 สาย



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

114 จางบุกเบิกถนนหินคลุกสายซอยในดวง หมูที ่4 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 114,000.00 114,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 113,500.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 113,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจาง 9/2563

จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิม เป็นทางล าคลอง ที่ราบลุม และปุาโปรง (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 8 พ.ค. 2563
 โดยท าการใชเคร่ืองจักรกลปรับพื้นที่ลมตนไมใหไดขนาดกวาง 3.50 เมตร โดยตรงและเคยมี
ยาว 230.00 เมตร ถมดินยกระดับกวาง 3.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ผลงานกับ ทต.นาสาร

ใชดินถมจ านวน 161.00 ลูกบาศกเ์มตร ลงหนิคลุกท าผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ผลงานเปน็ที่ประจักษ์

หนา 0.10 เมตร ยาว 230.00 เมตร ใชหินคลุกจ านวน 69.00 ลูกบาศก์เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 690.00 ตารางเมตร พรอมเกล่ียเรียบ
และอัดแนน ติดต้ังปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 สาย

115 จางกอสรางทอลอดเหล่ียม คสล. ถนนสายสะพานไสยาง-ถนน 403 320,000.00 314,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 314,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 313,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจาง 10/2563

หมูที่ 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิม (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 8 พ.ค. 2563
เป็นทอ คสล.ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จ านวน 2 แถว ๆ 7 ทอน โดยตรงและเคยมี
สภาพช ารุด โดยท าการกอสรางทอลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลงานกับ ทต.นาสาร

(R.C.BOX CULVERTS) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จ านวน 2 ชอง ผลงานเปน็ที่ประจักษ์

ความยาว 6.00 เมตร และลงวัสดุหินคลุกบริเวณผิวจราจรเดิม ชวงกอน
และหลังทอเหล่ียมคอนกรีต กวางเฉล่ียขางละ 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว  ขางละ 20.00 เมตร ใชหินคลุกจ านวน 30.00 ลูกบาศก์เมตร 
พรอมติดต้ังปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 สาย 

116 จางบุกเบิกถนนหินคลุกสายหวาเทียน-ริมคลอง (ตอน 2 ปลายทาง) 338,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 269,500.00 หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 269,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจาง 11/2563

หมูที่ 4 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 21 พ.ค. 2563
สภาพเดิม ที่ราบลุม และปุาโปรง โดยท าการใชเคร่ืองจักรกลปรับพื้นที่ โดยตรงและเคยมี
ลมตนไมใหไดขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร ถมดินยกระดับ ผลงานกับ ทต.นาสาร

กวาง 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร ใชดินถมจ านวน 420.00 ลบ.ม. ผลงานเปน็ที่ประจักษ์

ลงหินคลุกท าผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 210.00 
เมตร ใชหินคลุกจ านวน 84.00 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
 840.00 ตารางเมตร พรอมเกล่ียเรียบและอัดแนน ติดต้ังปูายประชา
สัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร 
จ านวน 1 สาย
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117 จางซอมแซมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กจ 9130  500.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพนัธ์  ศรีมะโน 420.00 นายสัมพนัธ์  ศรีมะโน 420.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 81/2563

นศหมายเลขครุภณัฑ์ 009 57 0004 จ านวน 1 คัน โดยการเปล่ียน (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 15 ม.ิย. 2563
ถายน้ ามันเคร่ืองตามก าหนดระยะเวลา และเปล่ียนผาเบรคหนา-หลัง โดยตรง
พรอมทั้งเปล่ียนหลอดไฟหนาและไฟทาย

118 จางท าปูายประชาสัมพนัธ์ จ านวน 5 รายการ ส าหรับใชเป็นปูาย 5,000.00 4,765.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 4,765.00 รานกรีนปร้ินท์ 4,765.00 เป็นผูรับจางที่มีความ ใบส่ังจาง 82/2563
อ านวยความสะดวกใหกับผูปกครอง ผูมาติดตอราชการ และสรางความ (ข) สามารถท างานดังกลาว ลว. 18 ม.ิย. 2563
เป็นระเบียบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ไดดี
ของเทศบาลต าบลนาสาร ทั้ง 2 แหง

119 จางซอมบ ารุงครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถยนต์นั่งแบบดับเบิลแค็บ 3,000.00 1,330.01 เฉพาะเจาะจง บจก.สุราษฎร์ปิยะ 1,330.01 บจก.สุราษฎร์ปิยะ 1,330.01 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 83/2563

ประเภทบรรทุก (ดีเซล) ยี่หอ NISSAN NAVARA ทะเบียน กษ 4438 นศ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 18 ม.ิย. 2563
รหัสครุภณัฑ์ 001 62 0004 โดยท าการเปล่ียนถายน้ ามันเคร่ืองตาม โดยตรง
ก าหนดระยะเวลา (คร้ังแรก)

120 จางท าปูายไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 0.6 เมตร 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 1,400.00 รานกรีนปร้ินท์ 1,400.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 84/2563

จ านวน 2 ปูาย และสติกเกอร์ฉลากสินคาชามะนาว (ขาวเม็ดฝูาย 62), (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 24 ม.ิย. 2563
 ขาวสังหยดปลอดสารพษิ และเคกกลวยหอม (แปูงขาวเม็ดฝูาย 62) โดยตรง
จ านวน 2 เมตร ตามโครงการฝึกอบรมและจัดต้ังกลุมอาชีพ (การเพิ่ม
มูลคาและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขาว) ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่
29 มิ.ย. 2563 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร

121 จางซอมบ ารุงรักษาระบบเสียงตามสายภายในเขต ทต.นาสาร หมูที่ 3 52,000.00 51,250.00 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคทีวี 51,250.00 รานเทคนิคทีวี 51,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 85/2563
และหมูที่ 5 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 25 ม.ิย. 2563
ณ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4103 ฝ่ังตะวันตก ต้ังแต โดยตรง
ก.ม. 2+400 หนาราน spoon ถึง ก.ม. 4+470 ปากทางเขาถนน
นายอ-วัดกัด โดยท าการตรวจเช็ค ทดสอบระบบเสียงตามสายในเขต
พื้นที่หมูที่ 1,2,4,5,7 ที่ไมสามารถรับฟงัระบบเสียงตามสายได รวมทั้ง
ด าเนินการติดต้ังสายดร฿อปวายส์ ขนาด 2x0.9 มม. เป็นระยะทาง 
2,050 เมตร พรอมคาแรง จ านวน 1 งาน
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122 จางประดับตกแตงรถแหเทียนพรรษา และเทียนพรรษา  โดยท าการ
 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชลธี  ก าลังเกื้อ 3,500.00 นายชลธี  ก าลังเกื้อ 3,500.00 เป็นผูรับจางที่ ใบส่ังจาง 86/2562

ประดับดวยดอกไมและผา พรอมอุปกรณ์ตกแตงใหสวยงาม  และ (ข) สามารถท างานจาง ลว. 26 ม.ิย. 2563
ท าฐานในการต้ังเทียนพรรษา ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ดังกลาวไดดี
แหเทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1 คัน ในวันศุกร์ที่
 3 ก.ค. 2563 ไป-กลับ จากส านักงาน ทต.นาสาร ไปยังวัดตางๆ 
ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 7 วัด 

123 จางซอมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ 2,000.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง อูศุภกรการชาง 1,640.00 อูศุภกรการชาง 1,640.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 87/2563
มูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ทะเบียน 81-5757 นศ รหัสครุภณัฑ์ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 26 ม.ิย. 2563
005 62 0004 จ านวน 4 รายการ เนื่องจากยอยปั้มไฮดรอลิคช ารุดมี โดยตรง
เสียงดัง หัวไฟหร่ีและหัวไฟเบรคขาด ท าใหไมสามารถปฏบิัติงานได
ตามปกติ เพื่อใหรถมีสภาพพรอมใชปฏบิัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏกิูลในเขตพื้นที่ต าบลนาสาร เพื่อยืดอายุการใชงานของรถ และ
เพื่อความปลอดภยัของผูขับขี่และผูใชรถใชถนน

124 จางท าผามานกรองแสงพรอมอุปกรณืติดต้ัง และจางติดต้ังกระจกเงา 30,000.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพเิชษฐ  ยกเล่ือน 26,900.00 นายพเิชษฐ  ยกเล่ือน 26,900.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 88/2563

พรอมอุปกรณ์ ณ หองศูนย์การเรียนรูนาฏศิลปโรงเรียนอนุบาล (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 26 ม.ิย. 2563

เทศบาลนาสาร เพื่อใชเป็นหองส าหรับเรียนวิชานาฏศิลปของเด็ก โดยตรง
นักเรียนในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาสาร

125 จางเหมาปรับปรุงระบบส่ือสารภายในส านักงาน ทต.นาสาร (ระบบ 26,000.00 25,787.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทีโอที (มหาชน) 25,787.00 บจก.ทีโอที (มหาชน) 25,787.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 89/2563 network) โดยท าการติดต้ังอุปกรณ์บริหารจัดการเครือขาย  อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ wi-fi พรอมเดินสายน าสัญญาณและติดต้ังเคร่ือง (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 26 ม.ิย. 2563

ส ารองไฟ เนื่องจากระบบ network  ที่ใชภายในส านักงานขัดของบอย  โดยตรง
ท าใหการเขาใชงานระบบ โปรแกรมตาง ๆ  ไมได  หรือเขาใชงานได
แตลาชา  จึงจ าเป็นตองปรับปรุงระบบ network เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

126 จางปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยพระเพรง 2 หมูที่ 3 ต าบลนาสาร 470,000.00 470,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 468,500.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 468,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจาง 12/2563

จ านวน 1 สาย โดยแบงไดเป็น 2 ตอน พรอมติดต้ังปูายประชาสัมพนัธ์ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 2 มิ.ย. 2563
โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล โดยตรง
นาสารก าหนด
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127 จางกอสรางถนน คสล.สายซอยอรชร หมูที่ 7 ต าบลนาสาร จ านวน 1 สาย 500,000.00 425,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 424,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 423,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจาง 13/2563

โดยท าการเกรดเกล่ียปรับพื้นที่ถมดินยกระดับและขยายถนนให้ได้ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 15 ม.ิย. 2563
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร โดยตรง
ใชดินถมจ านวน 210.00 ลูกบาศก์เมตร และท าการกอสรางถนน คสล. 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 560.00 ตารางเมตร ไหลทาง
ถมหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร พรอมติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 
1 ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร

128 จางกอสรางถนน คสล.สายชลประทานนาทา-เลียบคลองมะมวงตลอด 422,000.00 351,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 350,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 349,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจาง 14/2563

 -คลองคูพาย (ซอยทุงปรัง 11) หมูที่ 7 ต าบลนาสาร โดยท าการกอสราง (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 15 ม.ิย. 2563
ถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยตรง
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร พรอมติดต้ังปูายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร 
จ านวน 1 สาย

129 ก่อสร้างถนน คสล.สายนายร่ิน-คลองหยวด หมู่ที่ 6 ต าบลนาสาร 488,000.00 409,515.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 409,000.00 หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 408,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจาง 15/2563

โดยท าการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 29 ม.ิย. 2563
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา โดยตรง
780.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร พรอม
ติดต้ังปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 สาย

130 จางเคล่ือนยานและติดต้ังชุดเคร่ืองขยายเสียงพรอมพาดสายสัญญาณ 5,800.00 5,730.00 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคทีวี 5,730.00 รานเทคนิคทีวี 5,730.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 90/2563

และทดสอบระบบ จ านวน 1 งาน จากหองศูนย์ขอมูลขาวสาร ทต.นาสาร (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 13 ก.ค. 2563

ไปยังหองประชุมอาคารเอนกประสงค์ ทต.นาสาร เนื่องจากทางส านักปลัด โดยตรง
ทต.นาสาร มีความจ าเป็นตองใชพื้นที่หองขอมูลขาวสารเป็นหอง
ปฎบิัติงาน

131 จางซอมแซมครุภณัฑ์เกษตร เคร่ืองพนหมอกควัน จ านวน 2 เคร่ือง 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเพรสซิเดนท์ซัพพลาย 15,300.00 รานเพรสซิเดนท์ซัพพลาย 15,300.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง 91/2563
รหัสครุภณัฑื 054 47 0001 และ 054 53 0002 เนื่องจากไมสามารถ (ข) ความสามารถในการ ลว. 14 ก.ค. 2563
ใชปฏบิัติงานไดตามปกติ และเพื่อใหเคร่ืองมีสภาพพรอมปฏบิัติงาน ท างานดังกลาวไดดี
ในการพนหมอกควันก าจัดลูกน้ ายุงลายในเขตพื้นที่ ทต.นาสาร ตอไป
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132 จางท าปูายไวนิลแบบแขวน ขนาด 1.20*2.40 เมตร จ านวน 2 ปูาย 1,000.00 864.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปรินท์ 864.00 รานกรีนปรินท์ 864.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง 92/2563

งานสงเสริมการเกษตร กองสวัสดิการสังคม ตามโครงการขยายผล (ข) อาชีพท างานดานนี้ ลว. 17 ก.ค. 2563
แปลงเรียนรู ทต.นาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ ท างานดังกลาวไดดี
เศรษฐกิจพอเพยีง) เพื่อใชเป็นปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ และเป็น
ปูายแปลงสาธิตโครงการใหกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ

133 จางเหมาลางท าความสะอาดครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง รานพฒันาแอร์บริการ 13,600.00 รานพฒันาแอร์บริการ 13,600.00 เป็นผูรับจางที่มี ใบส่ังจาง 93/2563
ชนิดแขวน จ านวน 19 เคร่ือง ภายในส านักงานของ ทต.นาสาร (ข) อาชีพท างานดานนี้ ลว. 17 ก.ค. 2563
เพื่อเป็นการยืดอายุการใชงานของครุภณัฑ์ เพื่อประสิทธิภาพในการ ท างานดังกลาวไดดี
ปฏบิัติงาน

134 จางกอสรางถนน คสล.สายซอยเคนือง หมูที่ 4 ต าบลนาสาร 333,000.00 307,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 306,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 305,000.00 เป็นผูรับจางที่มี สัญญาจาง 16/2563

โดยท าการวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø  (ข) อาชีพท างานดานนี้ ลว. 20 ก.ค. 2563
0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 จุด ใชทอ 7 ทอน กอสรางถนนคอนกรีต ท างานดังกลาวไดดี
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา และเคยมีผลงานเป็นที่

0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 440.00 ประจักษ์
 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร พรอมติดต้ัง
ปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 สาย

135 จางกอสรางถนน คสล.สายซอยไสโพธิ์ หมูที่ 2 ต าบลนาสาร 496,000.00 425,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิชาญ ออโตท็อป 424,000.00 บจก.วิชาญ ออโตท็อป 423,000.00 เป็นผูรับจางที่มี สัญญาจาง 17/2563

โดยท าการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร (ข) อาชีพท างานดานนี้ ลว. 21 ก.ค. 2563
ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม ท างานดังกลาวไดดี
เหล็กไมนอยกวา 735.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ และเคยมีผลงานเป็นที่

0.25 เมตร พรอมติดต้ังปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ประจักษ์
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 สาย

136 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถสวนกลาง ทะเบียน 3,000.00 2,758.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บ.ีพ.ีออโตเซ็นเตอร์ 2,758.00 บจก.บี.พ.ีออโตเซ็นเตอร์ 2,758.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 94/2563

กค 9568 นศ โดยการเปล่ียนถายน้ ามันเคร่ืองตามก าหนดบ ารุงรักษา (ข) (1997) (1997) ท างานจางดังกลาว ลว. 3 ส.ค. 2563
ตามก าหนดระยะเวลา เพื่อใหรถมีสภาพใชงานไดตามปกติและเพื่อ โดยตรง
ยืดอายุการใชงานของรถ

137 จางเหมาบริการถายเอกสารพรอมเขาเลมรางเทศบัญญติังบประมาณ 2,185.00 2,185.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจ วี รี คอร์ด 2,185.00 ราน เจ วี รี คอร์ด 2,185.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 95/2563

รายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 23 เลม เพื่อจะน า (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 7 ส.ค. 2563
เสนอสภาฯ ตอไป โดยตรง
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138 จางเหมาบริการจัดท าประกาศนียบัตร ขนาด A4 จ านวน 60 ใบ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 1,800.00 รานกรีนปร้ินท์ 1,800.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 96/2563

ตามโครงการฝึอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภยัพบิัติประจ า ทต.นาสาร (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 10 ส.ค. 2563
ส าหรับมอบใหกับผุเขารวมการฝึกอบรมตามโครงการดังกลาว โดยตรง

139 จางเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โดยท าการเดินสายระบบโทรศัพท์ 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง เซนเตอร์เทเลคอมแอนด์เซอร์วสิ 9,300.00 เซนเตอร์เทเลคอมแอนด์เซอร์วิส 9,300.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 97/2563

ภายในพรอมอุปกรณ์ ของส านักงาน ทต.นาสาร เนื่องจากมีการปรับ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 11 ส.ค. 2563
เปล่ียนหองท างานภายในส านักงาน  จึงจ าเป็นตองติดต้ังโทรศัพท์ภายใน โดยตรง
เพิ่มเติม  เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริการประชาชนและการส่ือสาร
ภายในองค์กร 

140
 จางท าปูายไวนิลประชาสัมพนัธ์หามทิ้งขยะ ขนาด 1.20x2.40 เมตร 
พรอมโครงไม และติดต้ัง บริเวณทุงปรัง หมูที่ 7 ต าบลนาสาร

3,744.00 3,744.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนปร้ินท์ 3,744.00 รานกรีนปร้ินท์ 3,744.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 98/2563

พรอมโครงไม และติดต้ัง บริเวณทุงปรัง หมูที่ 7 ต าบลนาสาร เนื่องจาก (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 18 ส.ค. 2563
งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมไดจัดท าปูายประกาศหามทิ้งขยะ โดยตรง
บริเวณ ทุงปรัง หมูที่ 7 เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหประชาชนรับรู

141 จางเหมาตัดหญาและก าจัดวัชพชืไหลทางถนนในเขตพื้นที่ ทต.นาสาร 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพชิญ ์ สัจจมาศ 58,500.00 น.ส.กนกพชิญ ์ สัจจมาศ 58,500.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 99/2563
หมูที่ 1-7 ต าบลนาสาร จ านวน 43 สาย พื้นที่ไมนอยกวา 84,396 ตร.ม. (ข) ท างานจางดังกลาวไดดี ลว. 20 ส.ค. 2563
พรอมท าความสะอาดและขนทิ้ง จ านวน 1 โครงการ มีผลงานไดเป็นที่ประจกั

142 จางสแกนแบบแปลน การขออนุญาตกอสรางอาคารของ บจก.เซ็นทรัลพัฒนา  1,720.00 1,720.00 เฉพาะเจาะจง รานเก็สเทรดด้ิง 1,720.00 รานเก็สเทรดด้ิง 1,720.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 100/2563

และ บจก.ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) ขนาด A0 จ านวน 43 ใบ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 20 ส.ค. 2563
เป็นไฟล์ PDF และ JEPG เนื่องจากที่ส านักงาน ทต.นาสาร ไมมีอ โดยตรง
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการด าเนินการดังกลาวได และใชเป็นเอกสาร
ส าหรับน าขอมูลไปใชในการค านวณหาขนาดพื้นที่ ส าหรับการจัดท า
แผนที่ภาษีตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ ทต.นาสาร 
และใชเป็นขอมูลส าหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป

143 จางท าปูายไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการกิจกรรมการผลิตปุยอินทรีย์ 6,200.00 6,048.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีสปรินท์ 6,048.00 รานกรีสปรินท์ 6,048.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 101/2563

และปูายกิจกรรมลงแขกด านา ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 2 ปูาย (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 20 ส.ค. 2563
และปูายแปลงสาธิต เป็นปูายไวนิล ขนาด 2.40 x 4.80 เมตร จ านวน โดยตรง
1 ปูาย พรอมติดต้ัง ณ แปลงนาสาธิต หมูที่ 1 ต าบลนาสาร ตามโครงการ
สงเสริมอาชีพ (การผลิตขาว) ในวันที่ 31 ส.ค. 2563 ณ สนง.ทต.นาสาร
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144 จางเหมาเตรียมแปลงสาธิต แปลงเพาะกลาขาว พื้นที่ 1ไร และแปลง 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางละออง บุญมูสิก 7,200.00 นางละออง บุญมูสิก 7,200.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 102/2563

ด านา พื้นที่ 3 ไร โดยไถดะเพื่อเตรียมดิน จ านวน 1 คร้ัง และไถแปร (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 20 ส.ค. 2563
เพื่อพรวนดิน ยอยดินใหละเอียดพรอมลูก จ านวน 1 คร้ัง ทั้ง 2 แปลง
 โดยตรง
ณ แปลงนาสาธิต หมูที่ 1 ต าบลนาสาร ตามโครงการสงเสริมอาชีพ 
(การผลิตขาว) 

145 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะมูลฝอย 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  บรรจง 3,200.00 นายพรชัย  บรรจง 3,200.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 103/2563

แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ทะเบียน 82-2215 นศ จ านวน 1 คัน โดยท า (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 24 ส.ค. 2563
การเปล่ียนไฟหมุน หลอดไฟทาย ฝาไฟทาย หลอดไฟหนา ไฟสปอร์ตไลท์ โดยตรง
เพื่อใหรถสามารถใชงานไดตามปกติ และเพื่อความปลอดภยัของผูใชรถ
ใชถนน

146 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสงรถยนต์สวนกลาง ทะเบียน 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง รานพรเทพยางยนต์ 12,400.00 รานพรเทพยางยนต์ 12,400.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 104/2563

กค 9568 นศ จ านวน 1 คัน โดยท าการซอมบ ารุงระบบชวงลาง ระบบ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 24 ส.ค. 2563
ก าลังสง ระบบเบรค พรอมคาแรง รวมจ านวน 12 รายการ เพื่อใหรถ โดยตรง
สามารถใชงานไดตามปกติ และพรอมปฏบิัติงานตอไป

147 จางซอมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 เคร่ือง 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง รานพฒันาแอร์บริการ 4,600.00 รานพฒันาแอร์บริการ 4,600.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 105/2563

ประกอบดวย 420 59 0015 แกน้ าหยด ซอมถาดน้ าทิ้งร่ัว, 420 46 0001 (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 24 ส.ค. 2563
แกน้ าหยด, 420 60 0026 เปล่ียนมอเตอร์บานสวิงแอร์แขวน และ โดยตรง
420 60 0023 แกน้ าหยด เพื่อใหครุภณัฑ์ดังกลาวสามารถใชงานได
ตามปกติตอไป

148 จางปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงหองประชุมอาคารเอนกประสงค์ ทต.นาสาร 11,460.00 11,460.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 11,460.00 รานพรหมคีรีพาณิชยค์อมฯ 11,460.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 106/2563

จ านวน 7 รายการ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม โครงการ และเพิ่ม (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 27 ส.ค. 2563
ประสิทธิภาพการใชงานของหองประชุมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยตรง

149 จางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏบิัติงานในต าแหนงเจาหนาที่ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หทัยทิพย ์ไชยสมบัติ 13,500.00 น.ส.หทัยทิพย ์ไชยสมบัติ 13,500.00 เป็นผูรับจางที่มี บนัทึกตกลงการจาง

ประชาสัมพนัธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 อัตรา  
 (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 24/2563
โดยเร่ิมปฏบิัติงานต้ังแตวันที่ 17 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 ท างานดังกลาวไดดี ลว. 11 ส.ค. 2563
จายคาจางเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลา
1 เดือน 15 วัน
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โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
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150 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะมูลฝอย 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง อูศุภกรการชาง 8,200.00 อูศุภกรการชาง 8,200.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 107/2563

แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ทะเบียน 82-2215 นศ รหัสครุภณัฑ์ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 3 ก.ย. 2563
 005 58 0003 โดยการซอมแกนคอนโทรลน้ ามันไฮโดรลิคใบกวาด
ขยะ

โดยตรง
เขาตู จ านวน 1 รายการ และลูกหมากสลักคอนโทรลน้ ามันไฮโดรลิค

ใบกวาดขยะเขาตู จ านวน 1 รายการ เนื่องจากไมสามารถใชงานได

151 จางซอมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง รถสวนกลาง ทะเบียน 8,000.00 7,868.25 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตานครศรีธรรมราช 7,868.25 บจก.โตโยตานครศรีธรรมราช 7,868.25 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 108/2563

กพ 8215 นศ รหัสครุภณัฑ์ 001 57 0003 จ านวน 1 คัน โดยการ (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 9 ก.ย. 2563
ซอมบ ารุงรักษาตามก าหนดระยะเวลา และซอมบ ารุงอื่นๆ เพื่อให โดยตรง
รถสามารถใชงานไดตามปกติ จ านวน 11 รายการ พรอมคาแรง

152 จางซอมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองชาง เคร่ืองพมิพสี์ Injet 5,000.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 4,950.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 4,950.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 110/2563

printer ยี่หอ Canon Pixma รุน IP8770 รหัสครุภณัฑ์ 478 58 0017 (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 16 ก.ย. 2563
จ านวน 1 เคร่ือง เนื่องจากไมสามารถใชงานไดปกติ โดยตรง

153 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมเทศบัญญติังบประมาณรายจายประจ า 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง รานเจ.ว.ีรีคอร์ด 5,700.00 รานเจ.ว.ีรีคอร์ด 5,700.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 111/2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 60 เลม  ประกอบดวย หนาปก (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 23 ก.ย. 2563
เนื้อหาประกอบดวย ค าแถลงงบประมาณรายจาย บันทึกหลักการและ โดยตรง
เหตุผล  เทศบัญญติังบประมาณรายจาย รายงานประมาณการรายรับ 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  รายงานประมาณการรายจาย 
รายละเอียดประมาณการรายจาย เทศบัญญติังบประมาณรายจาย 
รวมปกหนา ปกหลัง 192 หนา เขาเลมติดสันปก

154 จางซอมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต฿ะ 900.00 850.00 เฉพาะเจาะจง รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 850.00 รานพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 850.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ ใบส่ังจาง 112/2563

ส านักปลัด รหัสครุภณัฑ์ 416 49 0009  โดยท าการเปล่ียน (ข) ท างานจางดังกลาว ลว. 24 ก.ย. 2563
เพาวเวอร์ซัพพลาย จ านวน 1 ตัว โดยตรง

155 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏบิัติงานในต าแหนงเจาหนาที่ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หทัยทิพย ์ไชยสมบัติ 13,500.00 น.ส.หทัยทิพย์ ไชยสมบัติ 13,500.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ บันทึกตกลงจาง
ประชาสัมพนัธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 1  อัตรา  (ข) ท างานจางดังกลาว เลขที่ 24/2563
โดยปฏบิัติงานต้ังแตวันที่ 15 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 โดยตรง ลว.11 ส.ค.2563
ระยะเวลา 45 วัน จายคาจางเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท
รายนางสาวหทัยทิพย์ ไชยสมบัติ
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156 จางซอมแซมถนนหินคลุกในเขตเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 6 สาย 228,000.00 227,860.27 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 227,000.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 226,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจางท าของ
หมูที่ 3,5,6 ต าบลนาสาร จ านวน 1 โครงการ โดยท าการลงวัสดุ (ข) ท างานจางดังกลาว เลขที่ 2/2563
หินคลุก ระยะทางรวม 1,420.00 เมตร พรอมเกล่ียเรียบ จ านวนวัสดุ โดยตรง ลว. 30 ก.ย. 2563
หินคลุกรวมทั้งส้ิน 481.00 ลูกบาศก์เมตร

157 จางปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพฒุ ม.3 412,000.00 411,485.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บานบณุยา การโยธา 411,000.00 หจก.บานบุณยา การโยธา 410,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจางกอสราง
โดยด าเนินการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 (ข) ท างานจางดังกลาว เลขที่ 18/2563
ขาง กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา  0.15 เมตร โดยตรง ลว. 3 ก.ย. 2563
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร 
พรอมติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตามเทศบาล
ต าบลนาสารก าหนด จ านวน 1 สาย (เงินทุนส ารองเงินสะสม)

158 จางกอสรางถนน คสล.สายซอยอรชร หมูที่ 7 ต าบลนาสาร 469,000.00 425,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอสราง 424,500.00 หจก.ท าเนียบกอสราง 423,500.00 เป็นผูรับจางที่มี สัญญาจางกอสราง
โดยท าการลงวัสดุดินถมเสริมคันทาง ขนาดกวาง 2.00 เมตร หนา    (ข) ความสามารถ เลขที่ 19/2563
0.80 เมตร ยาว 150.00 เมตร ปริมาณดินถมไมนอยกวา 240.00 ท างานดังกลาวไดดี ลว. 21 ก.ย. 2563
ลูกบาศก์เมตร พรอมอัดแนน และท าการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร
ไหลทางหินคลุกกวางเฉล่ียขางละ 0.25 เมตร พรอมติดต้ังปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล

นาสาร จ านวน 1 สาย (เงินทุนส ารองเงินสะสม)

159 จางกอสรางถนน คสล.รหัสทางหลวงทองถิ่น นศ.ถ.124-08 สาย 1,007,700.00 1,012,136.05 e-bidding หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 1,005,000.00 หจก.ภทัรกจิรุงเรือง 1999 1,004,000.00 เปน็ผูรับจางที่มีอาชีพ สัญญาจางกอสราง
ปุารักษ์น้ า-ศาลาเวช-สะพานตากแดด หมูที่ 3 บานพระเพรง หจก.ประกอบกจิคอนกรีต 1,007,000.00 ท างานจางดังกลาว เลขที่ 20/2563
โดยท าการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว โดยตรง ลว. 29 ก.ย. 2563
480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉล่ียขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 1,920.00 ตร.ม.
 และติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาสารก าหนด จ านวน 1 สาย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2563 เหลือจาย)

(ลงชื่อ)           อรุชา  ตามภานนท์          ผูจัดท า (ลงชื่อ)             เพญ็ศรี  นิลวานิช          ผูตรวจสอบ
               (นางอรุชา   ตามภานนท)์                   (นางเพญ็ศรี   นิลวานิช)  
              นักวิชาการพสัดุช านาญการ                    ผูอ านวยการกองคลัง


