แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

งานจัดซื้อ
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
กองคลังเทศบำลตำบลนำสำร เพื่อใช้กับรถจักรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ
ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรจัดเก็บค่ำบริกำรถังขยะมูลฝอย ประจำเดือน
พฤษภำคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65
2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
กองช่ำงเทศบำลตำบลนำสำร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน
81-5314 นศ, รถตักหน้ำขุดหลัง (JCB) ตค 4430 นศ รถยนต์ส่วนกลำง
สี่ประตูกองช่ำง กศ 4438 นศ และเครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏฺบัติ
งำนรำชกำรของกองช่ำง ทีม่ ำสร้ำงประโยชน์ให้แก่กองช่ำง ประจำเดือน
พฤษภำคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65
3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
กองคลัง เทศบำลตำบลนำสำร งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อใช้กับรถจักรยำยนต์ ขรน 53 นศ ในกำรออกสำรวจภำคสนำม
ของงำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภำคม 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

1,000.00

20,000.00

-

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

514.80 เฉพำะเจำะจง
(ข)

บริษัท น้ำมันสยำมมงคล จำกัด

12,081.47 เฉพำะเจำะจง
(ข)

บริษัท น้ำมันสยำมมงคล จำกัด

-

เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ำมันสยำมมงคล จำกัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซือ้ หรือจ้าง

เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย

ใบสั่งซื้อ 65/2565

สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง

ลว. 2 พ.ค. 2565

เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย

ใบสั่งซื้อ 66/2565

สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง

ลว. 2 พ.ค. 2565

เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย

ใบสั่งซื้อ 67/2565

สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง

ลว. 2 พ.ค. 2565

เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย

ใบสั่งซื้อ 68/2565
ลว. 30 พ.ค. 2565

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ

514.80

12,081.47

-

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
บริษัท น้ำมันสยำมมงคล จำกัด

บริษัท น้ำมันสยำมมงคล จำกัด

บริษัท น้ำมันสยำมมงคล จำกัด

514.80

12,081.47

-

(ข)

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักปลัดเทศบำลตำบลนำสำร เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์
เครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลตำบลนำสำร
และสำหรับเครื่องยนต์ที่มำสร้ำงงำนอันเป็นประโยชน์ให้แก่สำนักปลัด
เทศบำลตำบลนำสำร ประจำเดือน พฤษภำคม 2565 ตั้งแต่วันที่
1 พ.ค.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค.65

65,000.00

5 จัดซื้อวัสดุสำธิต จำนวน 12 รำยกำร ตำมโครงกำรฝึกอบรมและจัดตั้ง
กลุ่มอำชีพ "กำรปลูกดำวเรือง" ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ในวันที่ 30 พฤษภำคม 2565 ณ ศำลำประชำคมหมู่ 6 และเพื่อใช้ใน
กำรจัดทำแปลงสำธิตกำรปลูกดำวเรือง ณ บ้ำนนำงธนิดำ โชติทอง
บ้ำนเลขที่ ๒๔๐ หมู่ที่ ๖

18,970.00

57,094.11 เฉพำะเจำะจง
(ข)

บริษัท น้ำมันสยำมมงคล จำกัด

18,970.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวเพื่อนเกษตร
(ข)

57,094.11

บริษัท น้ำมันสยำมมงคล จำกัด

57,094.11

สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง

18,970.00 ร้ำนนิวเพื่อนเกษตร

18,970.00

เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย

สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง

ใบสั่งซื้อ 69/2565
ลว. 17 พ.ค. 2565

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

6 จัดซื้อวัสดุสำธิต จำนวน 4 รำยกำร ตำมโครงกำรฝึกอบรมและจัดตั้ง
กลุ่มอำชีพ "กำรปลูกดำวเรือง" ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ในวันที่ 30 พฤษภำคม 2565 ณ ศำลำประชำคมหมู่ 6 และเพื่อใช้ใน
กำรจัดทำแปลงสำธิตกำรปลูกดำวเรือง ณ บ้ำนนำงธนิดำ โชติทอง
บ้ำนเลขที่ ๒๔๐ หมู่ที่ ๖

4,510.00

4,510.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่เสงี่ยม
(ข)

4,510.00 ร้ำนแม่เสงี่ยม

7 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนฝึกอบรม จำนวน 3 รำยกำร ตำมโครงกำรฝึก
อบรมและจัดตั้งกลุ่มอำชีพ "กำรปลูกดำวเรือง" ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ในวันที่ 30 พฤษภำคม 2565 ณ ศำลำประชำคมหมู่ 6

1,500.00

1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกันตำพำณิชย์
(ข)

1,500.00 ร้ำนกันตำพำณิชย์

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุสำหรับกองช่ำง จำนวน 18 รำยกำร
สำหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้ำภำยในสำนักงำน และไฟฟ้ำสำธำรณะ
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-7 ทต.นำสำร ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

61,500.00

9 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภำคเรียนที่ 1/2565
เป็น นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนำด 200 มิลลิลิตร จำนวน
10,458 กล่อง 18 วันทำกำร เพื่อแจกจ่ำยให้กับเด็กนักเรียน
ในเขตโรงเรียนและ ศพด. ของ ทต.นำสำร จำนวนเด็ก 581 คน

81,781.56

254,261.56

งานจัดจ้าง
1 จ้ำงทำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำรกำรปลูกดำวเรือง จำนวน
2 รำยกำร ตำมโครงกำรฝึกอบรมและจัดตั้งกลุ่มอำชีพ "กำรปลูก
ดำวเรือง" ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 30
พฤษภำคม 2565

1,500.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

1,500.00

เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย

สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง

61,420.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
(ข)

61,420.00 ร้ำนแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

81,781.56 เฉพำะเจำะจง บจก.นครแดรี่พลัส
(ข)

81,781.56 บจก.นครแดรี่พลัส

61,420.00

เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย

สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง

81,781.56

237,871.94

1,500.00 ร้ำนกรีนปริ้นทร์

1,500.00

ใบสั่งซื้อ 71/2565
ลว. 17 พ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อ 72/2565
ลว. 18 พ.ค. 2565

เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย สัญญำซื้อขำย 4/2565

สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง

237,871.94

1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรีนปริ้นทร์
(ข)

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซือ้ หรือจ้าง
4,510.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย ใบสั่งซื้อ 70/2565
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 17 พ.ค. 2565

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลว. 20 พ.ค. 2565

เป็นผู้รับจ้ำงทีม่ ีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 52/2565

ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 17 พ.ค. 2565

โดยตรง

2 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซม ปรับสภำพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ที่อยู่อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ นำงเยื้อน เกลียวจิตต์ บ้ำนเลขที่ 71
หมู่ที่ 3 ตำบลนำสำร ตำมโครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุให้เหมำะสม ปลอดภัย ประจำปี 2565

23,870.00

3 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซม ปรับสภำพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ที่อยู่อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ นำยประคอง แสนโยชน์ บ้ำนเลขที่ 82/2
หมู่ที่ 4 ตำบลนำสำร ตำมโครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุให้เหมำะสม ปลอดภัย ประจำปี 2565

34,097.00

23,870.00 เฉพำะเจำะจง นำยยุทธชัย สงวนถ้อย
(ข)

23,870.00 นำยยุทธชัย สงวนถ้อย

23,870.00

เป็นผู้รับจ้ำงทีม่ ีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 53/2565

ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 18 พ.ค. 2565

โดยตรง

34,097.00 เฉพำะเจำะจง นำยอวยพร มหำสุข
(ข)

34,097.00 นำยอวยพร มหำสุข

34,097.00

เป็นผู้รับจ้ำงทีม่ ีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 54/2565

ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 20 พ.ค. 2565

โดยตรง

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

4 จ้ำงเหมำซ่อม บำรุงรักษำยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดท้ำย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 82-2215 นศ. รหัสครุภัณฑ์
005 58 0003 จำนวน 1 คัน พร้อมค่ำแรง เนื่องจำกสำแหรกหัก

6,300.00

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมโถชักโครกและสำยชำระห้องน้ำเด็กนักเรียนชั้นบน
และทำงเท้ำหน้ำห้องธุรกำรโรงเรียนอนุบำลเทศบำลนำสำรพร้อมค่ำแรง
โดยทำกำรซ่อมถังพักน้ำชักโครกโดยทำกำรเปลี่ยนลูกลอย 2 อัน
เปลี่ยนสำยชำระ 2 เส้น เปลี่ยนสต๊อปวำล์ว จำนวน 1 ตัว และ
ซ่อมแซมทำงเท้ำ โดยทำกำรปูตัวหนอน

4,900.00

6 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำและกำจัดเศษวัชพืชไหล่ทำงถนนในเขต
ทต.นำสำร จำนวน 43 สำย หมู่ที่ 1-7 ต.นำสำร ปริมำณพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 87,309 ตร.ม. พร้อมทำควำมสะอำดและขนทิ้ง

69,800.00

7 จ้ำงเหมำจ้ำงทำตรำยำง จำนวน 10 รำยกำร สำหรับสำนักปลัด
เทศบำลตำบลนำสำร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ

8,000.00

8 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ ทะเบียน บม 4790 นศ. รหัสครุภัณฑ์ 003 49 0001

680.00

จำนวน 1 คัน พร้อมค่ำแรง เนื่องจำกระบบไฟไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรสุข สุทธิวรำ
(ข)

ราคาที่เสนอ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซือ้ หรือจ้าง
6,300.00 เป็นผู้รับจ้ำงทีม่ ีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 55/2565
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 24 พ.ค. 2565

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

6,300.00 นำยพรสุข สุทธิวรำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

โดยตรง
4,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ มำศเสม
(ข)

4,900.00 นำยสุชำติ มำศเสม

4,900.00

เป็นผู้รับจ้ำงทีม่ ีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 56/2565

ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 25 พ.ค. 2565

โดยตรง

69,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก อักษรกำญจน์
(ข)

69,500.00 นำยสมนึก อักษรกำญจน์

69,500.00

เป็นผู้รับจ้ำงทีม่ ีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 57/2565

ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 27 พ.ค. 2565

โดยตรง
8,000.00 เฉพำะเจำะจง
(ข)

ร้ำนนครบล็อกตรำยำง กำรพิมพ์

8,000.00

ร้ำนนครบล็อกตรำยำง กำรพิมพ์

8,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงทีม่ ีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 58/2565

ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 31 พ.ค. 2565

โดยตรง
680.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรชัย บรรจง
(ข)

680.00 นำยพรชัย บรรจง

680.00

เป็นผู้รับจ้ำงทีม่ ีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 59/2565

ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 31 พ.ค. 2565

โดยตรง

