
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง

งานจดัซ้ือ
1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของ 100,000.00 100,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 100,000.00 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 100,000.00 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย เลขที ่1/2559

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กบัรถยนต์ส่วนกลำง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ต.ค. 2558

รถบรรทุกขยะมลูฝอย รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ รถจกัรยำนยนต์
เคร่ืองยนต์อืน่ๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏบิัติงำนของเทศบำลต ำบลนำสำร 
และส ำหรับเคร่ืองยนต์ทีม่ำสร้ำงงำนอนัเป็นประโยชน์ใหแ้กส่ ำนักปลัด
เทศบำลต ำบลนำสำร ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค. 58 - 30 พ.ย. 58

2 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของ 25,000.00 25,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 25,000.00 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 25,000.00 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย เลขที ่2/2559
กองคลังเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กบัรถจกัรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ต.ค. 2558

และอืน่ๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏบิัติงำนรำชกำรกองคลัง ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค. 58
ถงึ 30 ก.ย. 59

3 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของ 30,000.00 30,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 30,000.00 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 30,000.00 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย เลขที ่3/2559
กองช่ำงเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กบัรถจกัรยำยนต์ ขรน 53 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ต.ค. 2558

รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค 81-5314 นศ  เคร่ืองยนต์อืน่ๆ ทีใ่ช้ในกำร
ปฏิบัติงำนรำชกำรกองช่ำง และส ำหรับเคร่ืองยนต์และอื่นๆ ที่มำสร้ำงงำนอัน 
เป็นประโยชน์ใหแ้กก่องช่ำง ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค. 58ถงึ 30 ก.ย. 59

4 ซ้ือน้ ำมนัไฮโดรลิค เบอร์ 68 ขนำด 20 ลิตร จ ำนวน 2 แกลลอน 1,800.00 1,800.00 ตกลงรำคำ หจก.นครถำวรอะไหล่ 1,800.00 หจก.นครถำวรอะไหล่ 1,800.00 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย เลขที ่4/2559
ส ำหรับเติมระบบไฮดรอลิครถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอดัท้ำย ทะเบียน ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ต.ค. 2558

81-6857 นศ และทะเบยีน 82-2215 นศ เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนของรถ

5 ซ้ือแบตเตอร่ี ขนำด 12 โวลต์ จ ำนวน 1 ลูก ส ำหรับรถบรรทุกขยะ 3,000.00 3,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนสนธยำกำรไฟฟ้ำ 3,000.00 ร้ำนสนธยำกำรไฟฟ้ำ 3,000.00 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย เลขที ่5/2559
มลูฝอยแบบอดัท้ำย ชนิดหกล้อ ทะเบียน 81-6857 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ต.ค. 2558

(อคัคีภยั) ใน วันที ่11 กนัยำยน 2558 ณ สนำมกฬีำส ำนักงำน 

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ตลุาคม  2558
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง
ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

งานจดัจา้ง
1 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นคนงำนจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิง 48,000.00 48,000.00 ตกลงรำคำ นำยหริรักษ์  จนัอนุ 48,000.00 นำยหริรักษ์  จนัอนุ 48,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่1/2559

ปฏกิูล ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยท ำหน้ำที่จัดเก็บขยะมูลฝอย สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 1 ต.ค. 2558

และส่ิงปฏกิลูในเขตพืน้ทีต่ ำบลนำสำร ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค. 58 ถงึวันที่ ได้ดี
31 ม.ีค. 59 ระยะเวลำ 6 เดือน จำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำ
เดือนละ 8,000.- บำท  รำยนำยหริรักษ์ จนัอนุ

2 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นคนงำนจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิง 48,000.00 48,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมคิด  แสนกล 48,000.00 นำยสมคิด  แสนกล 48,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่2/2559
ปฏกิูล ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยท ำหน้ำที่จัดเก็บขยะมูลฝอย สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 1 ต.ค. 2558

และส่ิงปฏกิลูในเขตพืน้ทีต่ ำบลนำสำร ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค. 58 ถงึวันที่ ได้ดี
31 ม.ีค. 59 ระยะเวลำ 6 เดือน จำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำ
เดือนละ 8,000.- บำท  รำยนำยสมคิด  แสนกล

3 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นพนักงำนตำมโครงกำรเฝ้ำระวงัป้องกัน 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำยพิชำติ  แสนโยชน์ 96,000.00 นำยพิชำติ  แสนโยชน์ 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่3/2559
และบรรเทำสำธำรณภยัในชุมชนต ำบลนำสำรประจ ำปีงบประมำณ  สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 1 ต.ค. 2558

พ.ศ. 2559 ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค. 58 ถงึวันที ่30 ก.ย. 59 ระยะเวลำ ได้ดี
12 เดือน จำ่ยเงินค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำเดือนละ 8,000.- บำท
รำยนำยพิชำติ  แสนโยชน์

4 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นพนักงำนตำมโครงกำรเฝ้ำระวงัป้องกัน 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำยสุภกัด์ิ  ชักแสง 96,000.00 นำยสุภกัด์ิ  ชักแสง 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่4/2559
และบรรเทำสำธำรณภยัในชุมชนต ำบลนำสำรประจ ำปีงบประมำณ  สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 1 ต.ค. 2558

พ.ศ. 2559 ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค. 58 ถงึวันที ่30 ก.ย. 59 ระยะเวลำ ได้ดี
12 เดือน จำ่ยเงินค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำเดือนละ 8,000.- บำท
รำยนำยสุภกัด์ิ  ชักแสง

5 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นผู้ช่วยธุรกำรกองช่ำง จ ำนวน 1 คน 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวอมัพร  ศิริวรรณ์ 96,000.00 นำงสำวอมัพร  ศิริวรรณ์ 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่5/2559
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพือ่ช่วยใหก้ำรปฏบิัติงำนรำชกำร สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 1 ต.ค. 2558

กองช่ำงสะดวกและรวดเร็วยิง่ขัน้ ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค. 58 ถงึวันที ่30 ได้ดี
ก.ย. 59 ระยะเวลำ 12 เดือน โดยจำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำ
เดือนละ 8,000.- บำท



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง
ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

6 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นพนักงำนตำมโครงกำรแผนทีภ่ำษี 24,000.00 24,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวฉันทน ี กลักดวงจิตต์ 24,000.00 นำงสำวฉันทน ี กลักดวงจิตต์ 24,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่6/2559
และทะเบียนทรัพยสิ์น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน  สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 1 ต.ค. 2558

1 อตัรำ  โดยปฏบิัติงำนเกีย่วกบัแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ได้ดี
และอืน่ๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค. 58 ถงึวันที ่
 30 ธ.ค. 58 ระยะเวลำ 3 เดือน โดยจำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือน
ในเดือนละ 8,000.- บำท

7 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นคนงำนเกบ็เงินค่ำบริกำรถงัขยะ 6,000.00 6,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมคเณ  ไตรพร 6,000.00 นำยสมคเณ  ไตรพร 6,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่7/2559
มลูฝอยและส่ิงปฏกิลู ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 14 ต.ค. 2558

1 อตัรำ  โดยปฏบิัติงำนเกบ็เงินค่ำบริกำรถงัขยะมลูฝอยในเขตพืน้ที่ ได้ดี
ต ำบลนำสำรและหน่วยงำนรำชกำร ประจ ำเดือน กนัยำยน 2558
เริมปฏบิัติงำนต้ังแต่วันที ่14 ต.ค. 58 ถงึวันที ่12 พ.ย. 58 ระยะ
 เวลำ 30 วัน โดยจำ่ยเงินค่ำจำ้ง จ ำนวน  6,000.- บำท

8 จำ้งซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมลูฝอย 750.00 750.00 ตกลงรำคำ ร้ำนสนธยำกำรไฟฟ้ำ 750.00 ร้ำนสนธยำกำรไฟฟ้ำ 750.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่8/2559
แบบอดัท้ำย ชนิดหกล้อ ทะเบียน 81-6857 นศ จ ำนวน 1 คัน รับจำ้งงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ต.ค. 2558

โดยกำรเปล่ียนหลอดไฟหน้ำด้ำนซ้ำย จ ำนวน 1 หลอย เปล่ียนแตร
จ ำนวน 1 ลูก และค่ำแรงตรวจเช็คระบบไฟ แตร จ ำนวน 1 รำยกำร

9 ค่ำจำ้งท ำป้ำยท ำเนียบบุคลำกรส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำสำร 3,000.00 3,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนพีเจกรำฟิกแอนด์ดีไซน์ 3,000.00 ร้ำนพีเจกรำฟิกแอนด์ดีไซน์ 3,000.00 เปน็ผู้รับจำ้งที่สำมำรถ เลขที ่9/2559
ขนำด 1.00 x 1.40 เมตร เป็นป้ำยอะคริลิคติดสต๊ิกเกอร์พร้อมช่อง รับจำ้งงำนดังกล่ำวได้ดี ลว. 26 ต.ค. 2558

สอดรูป ป้ำยชื่อ และใส่กรอบอะลูมเินียม จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำย
ขนำด 0.80 x 1.00 เมตร เป็นป้ำยอะครีลิคติดสต๊ิกเกอร์พร้อมช่อง
สอดรูป ป้ำยชื่อ และใส่กรอบอะลูมเินียม จ ำนวน 1 ป้ำย 

(ลงชื่อ)                                             ผู้จดัท ำ (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจสอบ
               (นำงอรุชำ   ตำมภำนนท)์                   (นำงเพ็ญศรี   นิลวำนิช)  
                    นักวิชำกำรพัสดุ                    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง


