
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจดัซ้ือ

1 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 154.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 154.56 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 154.56 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 67/2563
กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 31 มี.ค. 2563
 เพื่อใชก้บัรถจกัรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ประจ าเดือน เมษษยน 2563
ต้ังแต่วนัที่ 1 เม.ย. 63 ถงึวนัที่ 30 เม.ย. 63

2 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 65,000.00 32,308.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 32,308.28 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 32,308.28 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 68/2563

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชก้บัรถยนต์ส่วนกลาง (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 31 มี.ค. 2563

รถบรรทุกขยะมลูฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจกัรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสร้างงานอนัเป็นประโยชน์ให้แกส่ านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน เมษายน 2563 ต้ังแต่วนัที่ 
1 เม.ย. 63 ถงึวนัที่ 30 เม.ย. 63

3 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 213.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 213.66 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 213.66 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 69/2563
กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชก้บัรถจกัรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 31 มี.ค. 2563
ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานราชการจดัเกบ็ค่าบริการถงัขยะมลูฝอย ประจ าเดือน
เมษายน 2563 ต้ังแต่วนัที่ 1 เม.ย. 63 ถงึวนัที่ 30 เม.ย. 63

4 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 20,000.00 3,319.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 3,319.34 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 3,319.34 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 70/2563
กองชา่งเทศบาลต าบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 1 เม.ย. 2563
 81-5314 นศ, รถตักหน้าขดุหลัง (JCB) ตค 4430 นศ รถยนต์ส่วนกลาง
ส่ีประตูกองชา่ง กศ 4438 นศ และเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชใ้นการปฏฺบัติ 
งานราชการของกองชา่ง ที่มาสร้างประโยชน์ให้แกก่องชา่ง ประจ าเดือน 
เมษายน 2563 ต้ังแต่วนัที่ 1 เม.ย. 63 ถงึวนัที่ 30 เม.ย. 63

5 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เป็นน้ ามนัเบนซิน 30 ลิตร และน้ ามนั 1,800.00 942.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 942.30 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด 942.30 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 71/2563

หล่อล่ืน ขนาด 0.50 ลิตร จ านวน 3 กระป๋อง ตามโครงการหนึ่งต าบล (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 17 เม.ย. 2563

หนึ่งถนนสวย เพื่อใชตั้ดหญ้าบริเวณถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพุฒ ม.6

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

6 จดัซ้ือวคัซีนพิษสุนัขบ้าและอปุกรณ์ จ านวน 700 ชดุ ตามโครงการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ 21,000.00 บจก.ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ 21,000.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 72/2563
ตามโครงการรณรงค์ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 17 เม.ย. 2563
ตามโครงการสัตวป์ลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจ าปี    
พ.ศ. 2563 และสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากร
สุนัขที่ไมพ่ึงประสงค์ด้วยการฉดีวคัซีนคุมก าเนิดในเขตพื้นที่ต าบลนาสาร

7 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว สายฉดีน้ าแรงดันสูงส าหรับต่อด้ามฉดี 1,000.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวทิรุ่งเรืองเกษตรยนต์ 850.00 ร้านวทิรุ่งเรืองเกษตรยนต์ 850.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 73/2563
ความยาวไมน่้อยกวา่ 10 เมตร จ านวน 1 เส้น เพื่อใชท้ดแทนสายฉดี (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 17 เม.ย. 2563

น้ าแรงดันของเดิมที่ช ารุดจากการใชใ้นการปฏิบัติงาน

8 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัวกองสวสัดิการสังคม จ านวน 18 รายการ 13,810.00 13,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนัตาพาณิชย์ 13,590.00 ร้านกนัตาพาณิชย์ 13,590.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 74/2563
เพื่อใชใ้นการท าความสะอาดอาคาร อปุกรณ์ วสัดุ และส่ิงของต่างๆ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 21 เม.ย. 2563
ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร และศพด.ทต.นาสาร

9 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้างกองชา่ง เป็นยางมะตอยส าเร็จรูป (แอสฟัลท)์ ขนาด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์การค้า 30,000.00 ร้านนานาภัณฑ์การค้า 30,000.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 75/2563
ความจ ุ20 กก.ต่อถงุ จ านวน 200 ถงุ เพื่อใชส้ าหรับการซ่อมแซมถนน (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 23 เม.ย. 2563
แอสฟัลท์ฯ ที่ช ารุดเสียหายในเขพื้นที่เทศบาลต าบลนาสาร เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กบัประชาชนที่ใชเ้ส้นทางสัญจรไปมา

10 จดัซ้ือต้นไมต้ามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งถนนสวย (ต้นทองอไุร ขนาด 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน์ มงีาม 12,000.00 นางสาวกมลรัตน์ มงีาม 12,000.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 76/2563
ความสูงไมต่่ ากวา่ 60 เซนติเมตร จ านวน 150 ต้น) เพื่อประดับบริเวณ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 27 เม.ย. 2563
สองขา้งทางถนนสายพระเพรง-นาสีพุฒ เพิ่มพื้นที่สีเขยีวและความร่มร่ืน  
และจดัให้เป็นกจิกรรมเนื่องในวนัต้นไมป้ระจ าปีของชาติ

11 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับกองคลัง จ านวน 6 รายการ เพื่อใชใ้นการ 22,000.00 21,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรีพาณิชย ์คอมฯ 21,070.00 ร้านพรหมคีรีพาณิชย ์คอมฯ 21,070.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 77/2563
ปฏิบัติงานของงานพัสดุและทรัพยสิ์น งานการเงินและบัญช ีงานจดัเกบ็ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 29 เม.ย. 2563
รายได้ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นหมกึพิมพ์

12 จดัซ้ือครุภัณฑ์กอ่สร้าง จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย เคร่ืองตบดิน 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีจันทร์เซ็นเตอร์เซอร์วิส 61,000.00 หจก.ศรีจันทร์เซ็นเตอร์เซอร์วิส 60,000.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขาย 3/2563

ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน 6.5 แรงมา้ ความเร็วในการตบ 5,600 คร้ัง/นาที (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 1 เม.ย. 2563
จ านวน 1 เคร่ือง และเคร่ืองตัดคอนกรีต ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน ยี่ห้อ
HONDA GX390 13 แรงมา้ เชอืกดึงสตาร์ท ตัดคอนกรีตได้ลึก 120 cm
พร้อมใบตัด 18"  2 ใบ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับกองชา่ง ทต.นาสาร

13 จดัซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ชดุอปุกรณ์ส าหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา 30,700.00 30,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรีพาณิชยค์อมฯ 30,700.00 ร้านพรหมคีรีพาณิชยค์อมฯ 30,000.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขาย 4/2563

คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศพด. โรงเรียนวดั (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 เม.ย. 2563
พระเพรง จ านวน 1 ชดุ



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

งานจดัจา้ง

1 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-6857 นศ 55,000.00 54,640.00 เฉพาะเจาะจง ศุภกรการชา่ง 54,640.00 ศุภกรการชา่ง 54,640.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 64/2563

รถบรรทุกขยะมลูฝอย แบบอดัท้าย ชนิด 6 ล้อ รหัสครุภัณฑ์ 005 53 (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 3 เม.ย. 2563
0002  จ านวน 6 รายการ ซ่ึงใชใ้นการปฏิบัติงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอยใน โดยตรง
เขตพื้นที่ต าบลนาสาร เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาให้รถมสีภาพพร้อมใชง้าน
เนื่องจากมสีภาพไมพ่ร้อมที่จะใชง้าน สายแป๊บไฮดรอลิคเส่ือมสภาพ
และซีลกระบอกกวาดขยะช ารุด ท าให้รถไมส่ามารถใชง้านได้ตามปกติ

2 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 3,000.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ศุภกรการชา่ง 2,850.00 ศุภกรการชา่ง 2,850.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 65/2563
บม 4790 นศ รหัสครุภัณฑ์  416 52 0019  เปล่ียนกากบาท (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 3 เม.ย. 2563
เพลากลางขบัปั้มน้ าตัวหน้า 1 ตัว, เปล่ียนไฟต่างๆ และรายการอื่นๆ ที่ โดยตรง
เกี่ยวขอ้ง พร้อมค่าแรง จ านวน 7 รายการ จ านวน 1 คัน เพื่อให้รถ 
สามารถใชง้านได้ตามปกติต่อไป

3 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 8,500.00 8,230.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ บรรจง 8,230.00 นายพรเทพ บรรจง 8,230.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 66/2563
กพ 8215 นศ รหัสครุภัณฑ์ 001 57 0003 เนื่องจากแอร์ไมเ่ยน็ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 3 เม.ย. 2563
มลีมร้อนออกมา ซ่อมแซมดโยการเปล่ียนตู้แอร์ด้านหน้า-หลัง และอื่นๆ โดยตรง
 8 รายการ จ านวน 1 คัน เพื่อให้รถสามารถใชง้านได้ตามปกติ

4 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 82-5757 นศ 10,000.00 6,669.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทักษิณยนตรการ 6,669.00 บจก.ทักษิณยนตรการ 6,669.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 67/2563

รถบรรทุกขยะมลูฝอย แบบอดัท้าย ชนิด 6 ล้อ รหัสครุภัณฑ์ 005 62 (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 3 เม.ย. 2563
0004  จ านวน 14 รายการ ซ่ึงใชใ้นการปฏิบัติงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอยใน โดยตรง
เขตพื้นที่ต าบลนาสาร เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาให้รถมสีภาพพร้อมใชง้าน
เนื่องจากครบก าหนดระยะเวลาการบ ารุงรักษา

5 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง 10,000.00 8,155.54 เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุมอเตอร์เซลล์ (1991) 8,155.54 บจก.อีซูซุมอเตอร์เซลล์ (1991) 8,155.54 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 68/2563
ทะเบียน ผฉ 3541 นศ รหัสครุภัณฑ์ 002 61 0001 จ านวน 1 คัน (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 8 เม.ย. 2563
ตามก าหนดระยะเวลาการบ ารุงรักษา เพื่อใหร้ถมีสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ โดยตรง



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

6 จา้งซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบต้ังโต๊ะ 6,000.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรีพาณิชยค์อมฯ 5,580.00 ร้านพรหมคีรีพาณิชยค์อมฯ 5,580.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 69/2563
รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0010 ซ่ึงใชง้านประจ าอยู่ที่กองสวสัดิการสังคม (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 15 เม.ย. 2563
ซ่ึงนักวชิาการนักวชิาการศึกษาใชง้านอยู่ โดยการเปล่ียน SSD SATA 
  โดยตรง
 Apacer AS340 240GB 1 ชดุ, Power Supply 550 Watt จ านวน 1 ตัว
RAM DDR3 4GB 1 ชดุ ล้างเคร่ืองติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows 10
1 งาน เนื่องจากเคร่ืองดังกล่าวใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน อะไหล่ต่างๆ
เป็นรุ่นเกา่ ส่งผลให้ไมส่ามารถใชป้ฏิบัติงานได้ 

7 จัดจ้างท าป้ายส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร 60,200.00 60,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกติติพิชญ์นคร 60,200.00 ร้านกติติพิชญ์นคร 60,200.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 70/2563
 จ านวน 6 ป้าย ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคล่ือนไหว (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 17 เม.ย. 2563
ส ารวจ เล่น สังเกต  สืบค้น  ทดลอง  และคิดแกป้ัญหาด้วยตนเอง โดยตรง

8 จดัจา้งท าป้ายของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 6 ป้าย 15,280.00 15,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกติติพิชญ์นคร 15,280.00 ร้านกติติพิชญ์นคร 15,280.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 71/2563
 เพื่อรองรับเด็กนักเรียนในระดับปฐมวยั  ให้ได้รับการเตรียมความพร้อม (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 17 เม.ย. 2563
อยา่งถกูต้องและเหมาะสมกบัวยั  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบั โดยตรง
ผู้มาติดต่อราชการและสร้างความเป็นระเบียบของโรงเรียนอนุบาลและ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการ ขนาดขนาด 1.20x2.40 ม.  1,000.00 864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนปร้ินท์ 864.00 ร้านกรีนปร้ินท์ 864.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 72/2563
จ านวน  2 ป้าย  ตามโครงการควบคุมและป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า  (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 17 เม.ย. 2563
ประจ าปี 2563 โดยตรง

10 จา้งซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ เดินสายโทรศัพท์พร้อมอปุกรณ์ 1 ระบบ 
 3,000.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง เซนเตอร์เทเลคอมแอนด์เซอร์วสิ 2,700.00 เซนเตอร์เทเลคอมแอนด์เซอร์วสิ 2,700.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 73/2563
ประกอบด้วย สายโทรศัพท์ภายนอก จ านวน 40 เมตร ตรวจเชค็ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 23 เม.ย. 2563
โปรแกรมระบบตู้สาขา พร้อมค่าแรงเดินสายและเข้าระบบพร้อมใช้งานได้ โดยตรง
หมายเลข 305

11 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 57 0030 ซ่ึง 2,000.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรีพาณิชยค์อมฯ 1,850.00 ร้านพรหมคีรีพาณิชยค์อมฯ 1,850.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 74/2563
ใชง้านประจ าอยู่ที่งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น Ram มคีวามจ า (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 23 เม.ย. 2563
น้อย  ท าให้เกดิปัญหาในการใชง้านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน โดยตรง
ทรัพยสิ์น (LTAX 3000) เขา้โปรแกรมไมไ่ด้  โปรแกรมจะหลุดออกเอง  
การท างานของโปรแกรมชา้ โดยท าการเปล่ียน RAM DDR3 (1333) 

8 GB Blackberry 16 Chip จ านวน 1 ชดุ



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

12 จา้งท าเวบ็ไซต์พร้อมทั้งบริการเชา่พื้นที่เวบ็ไซต์รายปี ระยะเวลา 1 ปี  10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจเวลิด์คอมมิวนิเคชั่น 10,000.00 บจก.ซีเจเวลิด์คอมมิวนิเคชั่น 10,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจา้ง 75/2563

ต้ังแต่เดือน พ.ค.  2563 – เม.ย. 2564 และต่ออายโุดเมนเนมรายปี (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 23 เม.ย. 2563

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

13 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถงัเกบ็น้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสานนท์  พลสวสัด์ิ 5,400.00 นายสานนท์  พลสวสัด์ิ 5,400.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีความ ใบส่ังจา้ง 76/2563
ขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 6 ใบ โดยท าการขดัพื้นผิว ปะเชื่อมต่อถงั (ข) สามารถท างานดัง ลว. 24 เม.ย. 2563
เกบ็น้ าไฟเบอร์กลาส ส่วนที่แตกร้าว และร่ัว ให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ กล่าวได้ดี
เนื่องจากการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน

14 จา้งเหมาบริการติดต้ังอา่งล้างมอืพร้อมเดินระบบน้ า ประกอบด้วย 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสานนท์  พลสวสัด์ิ 10,500.00 นายสานนท์  พลสวสัด์ิ 10,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีความ ใบส่ังจา้ง 77/2563
อ่างล้างมือพร้อมฐาน สะดืออ่าง ก๊อกน้ า กล่องกระดาษทิชชู่ กระดาษทิชชู่ (ข) สามารถท างานดัง ลว. 24 เม.ย. 2563
กล่องสบู่เหลว และสบู่เหลว โดยท าการติดต้ังบริเวณหน้าส านักงาน  กล่าวได้ดี
หน้าอาคารกองสวสัดิการสังคม  และโรงจอดรถ จ านวน 3 จดุ

15 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธต์ามโครงการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมโรค 3,000.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีปร้ินท์ 2,710.00 ร้านกรีปร้ินท์ 2,710.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีความ ใบส่ังจา้ง 78/2563
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จ านวน 5 ป้าย  เพื่อเป็นการ (ข) สามารถท างานดัง ลว. 29 เม.ย. 2563
ให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวงัป้องกนัตนเองให้กบัประชาชนใน กล่าวได้ดี
พื้นที่รวมถงึเจา้หน้าที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว

16 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาคนงาน ต าแหน่ง คนสวน ประจ าปี 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยบุตร  จนัทอนุ 54,000.00 นายปิยบุตร  จนัทอนุ 54,000.00 เป็นผู้รับจา้งที่ บันทึกตกลงการจา้ง
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 คน โดยปฏิบัติงานต้ังแต่วนัที่  1  (ข) สามารถปฎบิติังาน เลขที่ 22/2563
เม.ย. 63 ถงึวนัที่ 30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 6 เดือน โดยจา่ยค่าจา้งเป็น ดังกล่าวได้ดี ลว. 31 มี.ค. 2563
รายเดือน ในอตัราเดือนละ 9,000 บาท รายนายปิยบุตร จนัอนุ



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

17 จา้งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลต าบลนาสาร 239,000.00 238,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 236,500.00 หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 236,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ สัญญาจ้างกอ่สร้าง
หมู่ที่ 3,4,7 ต าบลนาสาร จ านวน 4 สาย ดังนี้ 1. ถนน คสล.สายซอย (ข) ท างานจ้างดังกล่าว เลขที่ 3/2563
ทุ่งเนียน-การไฟฟ้าเขต หมู่ที่ 3 2. ถนน คสล.สายซอยหนองจอก- โดยตรง ลว. 7 เม.ย. 2563
ชลประทานมะมว่งขาว หมู่ที่ 4 3. ถนน คสล.สายซอยทุ่งปรัง 8 แยก 1 
หมู่ที่ 7 และ ถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 7 โดยท าการตัดพร้อมขดุ
ร้ือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กที่ช ารุด พร้อมปรับระดับแล้วเทคอนกรีต
 ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด และลงวสัดุหินคลุกเสริมไหล่ทาง พร้อมเกล่ียเรียบ
รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสารก าหนด จ านวน 
1 โครงการ 

18 จา้งปรับปรุงและวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในพื้นที่ 185,000.00 113,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 112,000.00 หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 112,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ สัญญาจ้างกอ่สร้าง
เทศบาลต าบลนาสาร หมู่ที่ 1,2,6,7 ต าบลนาสาร จ านวน 4 สาย ดังนี้ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว เลขที่ 4/2563
1. ถนนสายครูแรม-หนองลุง หมู่ที่ 1, 2. ถนนสายเลียบคลองคันนาราม- โดยตรง ลว. 7 เม.ย. 2563
ไผ่โปง หมู่ที่ 2, 3. ถนนสายนายร่ิน-คลองหยวด หมู่ที่ 6 และ
ถนนสายชลประทานนาท่า-เลียบคลองมะมว่งตลอด-คลองคูพาย หมู่ที่ 7
รายละเอยีดตามที่เทศบาลต าบลนาสารก าหนด จ านวน 1 โครงการ 

19 จา้งบุกเบิกถนนหินคลุกสายประตูคลัง 2-วดัทุลัง หมู่ที่ 1 ต าบลนาสาร 383,000.00 358,653.76 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 358,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 356,500.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ สัญญาจ้างกอ่สร้าง
โดยท าการใช้เคร่ืองจักรกลปรับพื้นที่ล้มต้นไม้ใหไ้ด้เขตทางกว้าง 4.00 เมตร (ข) ท างานจ้างดังกล่าว เลขที่ 5/2563
 ระยะทางยาว 270.00 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด โดยตรง ลว. 13 เม.ย. 2563

Ø 0.60x1.00 เมตร จ านวน 1 จุด ใช้ท่อ 7 ท่อน และขนาด Ø 1.00x1.00 
เมตร จ านวน 1 จดุ ใชท้่อ 7 ท่อน ท าการถมดินยกระดับกวา้ง 4.00 เมตร
 ระยะทาง 270.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร ใช้ดินถมจ านวน 648.00 ลบ.ม. 

ลงหินคลุกท าผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 270.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ใชห้ินคลุกจ านวน 81.00 ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 810.00 ตร.ม. พร้อมเกล่ียเรียบและอดัแน่น ติดต้ังป้ายประชา
สัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.นาสาร 
 จ านวน 1 สาย



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

20 จา้งบุกเบิกถนนหินคลุกสายวงัปลิง-ห้วยนาลึก หมู่ที่ 5 ต าบลนาสาร 499,000.00 463,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 462,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 461,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ สัญญาจ้างกอ่สร้าง
โดยท าการใช้เคร่ืองจกัรกลปรับพืน้ที่ล้มต้นไม้ให้ได้ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร (ข) ท างานจ้างดังกล่าว เลขที่ 6/2563
ยาว 480.00 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60x1.00 โดยตรง ลว. 13 เม.ย. 2563

เมตร จ านวน 4 จดุ จดุละ 7 ท่อน รวมใชท้่อ 28 ท่อน ถมดินยกระดับ
และขยายถนน ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.30 เมตร ใชดิ้นถมจ านวน 720.00 ลบ.ม. ลงหินคลุกท าผิวจราจรกวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ใชห้ินคลุกจ านวน 
192.00 ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1,920.00 ตร.ม. 
พร้อมเกล่ียเรียบและอดัแน่น ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 
1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.นาสาร จ านวน 1 สาย

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


