
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจัดซ้ือ

1 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ 1,000.00 514.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำมันสยำมมงคล จ ำกัด 514.80 บริษัท น้ ำมันสยำมมงคล จ ำกัด 514.80 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 65/2565

กองคลังเทศบำลต ำบลนำสำร เพ่ือใช้กับรถจักรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 พ.ค. 2565
ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรจัดเก็บค่ำบริกำรถังขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน
พฤษภำคม 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. 65 ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ 20,000.00 12,081.47 เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำมันสยำมมงคล จ ำกัด 12,081.47 บริษัท น้ ำมันสยำมมงคล จ ำกัด 12,081.47 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 66/2565

กองช่ำงเทศบำลต ำบลนำสำร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 พ.ค. 2565
 81-5314 นศ, รถตักหน้ำขุดหลัง (JCB) ตค 4430 นศ รถยนต์ส่วนกลำง
ส่ีประตูกองช่ำง กศ 4438 นศ และเคร่ืองยนต์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในกำรปฏฺบัติ 
งำนรำชกำรของกองช่ำง ท่ีมำสร้ำงประโยชน์ให้แก่กองช่ำง ประจ ำเดือน 
พฤษภำคม 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. 65 ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 65

3 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ - - เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำมันสยำมมงคล จ ำกัด - บริษัท น้ ำมันสยำมมงคล จ ำกัด - เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 67/2565

กองคลัง เทศบำลต ำบลนำสำร งำนแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 พ.ค. 2565
 เพ่ือใช้กับรถจักรยำยนต์ ขรน 53 นศ ในกำรออกส ำรวจภำคสนำม
ของงำนแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565
ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. 65 ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 65

4 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ 65,000.00 57,094.11 เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำมันสยำมมงคล จ ำกัด 57,094.11 บริษัท น้ ำมันสยำมมงคล จ ำกัด 57,094.11 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 68/2565

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำสำร เพ่ือใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 30 พ.ค. 2565

รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์
เคร่ืองยนต์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลนำสำร 
และส ำหรับเคร่ืองยนต์ท่ีมำสร้ำงงำนอันเป็นประโยชน์ให้แก่ส ำนักปลัด
เทศบำลต ำบลนำสำร ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 ต้ังแต่วันท่ี 
1 พ.ค.65 ถึงวันท่ี 31 พ.ค.65

5 จัดซ้ือวัสดุสำธิต จ ำนวน 12 รำยกำร ตำมโครงกำรฝึกอบรมและจัดต้ัง 18,970.00 18,970.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวเพ่ือนเกษตร 18,970.00 ร้ำนนิวเพ่ือนเกษตร 18,970.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 69/2565

กลุ่มอำชีพ "กำรปลูกดำวเรือง" ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 17 พ.ค. 2565

ในวันท่ี 30 พฤษภำคม 2565 ณ ศำลำประชำคมหมู่ 6 และเพ่ือใช้ใน
กำรจัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกดำวเรือง ณ บ้ำนนำงธนิดำ โชติทอง 
บ้ำนเลขท่ี ๒๔๐ หมู่ท่ี ๖ 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ  วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

6 จัดซ้ือวัสดุสำธิต จ ำนวน 4 รำยกำร ตำมโครงกำรฝึกอบรมและจัดต้ัง 4,510.00 4,510.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่เสง่ียม 4,510.00 ร้ำนแม่เสง่ียม 4,510.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 70/2565

กลุ่มอำชีพ "กำรปลูกดำวเรือง" ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 17 พ.ค. 2565

ในวันท่ี 30 พฤษภำคม 2565 ณ ศำลำประชำคมหมู่ 6 และเพ่ือใช้ใน
กำรจัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกดำวเรือง ณ บ้ำนนำงธนิดำ โชติทอง 
บ้ำนเลขท่ี ๒๔๐ หมู่ท่ี ๖ 

7 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนฝึกอบรม จ ำนวน 3 รำยกำร ตำมโครงกำรฝึก 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกันตำพำณิชย์ 1,500.00 ร้ำนกันตำพำณิชย์ 1,500.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 71/2565

อบรมและจัดต้ังกลุ่มอำชีพ "กำรปลูกดำวเรือง" ประจ ำปีงบประมำณ (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 17 พ.ค. 2565

พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 30 พฤษภำคม 2565 ณ ศำลำประชำคมหมู่ 6

8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุส ำหรับกองช่ำง จ ำนวน 18 รำยกำร 61,500.00 61,420.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 61,420.00 ร้ำนแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 61,420.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 72/2565

ส ำหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้ำภำยในส ำนักงำน และไฟฟ้ำสำธำรณะ (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 18 พ.ค. 2565

ในเขตพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1-7 ทต.นำสำร ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

9 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ประจ ำภำคเรียนท่ี 1/2565 81,781.56 81,781.56 เฉพำะเจำะจง บจก.นครแดร่ีพลัส 81,781.56 บจก.นครแดร่ีพลัส 81,781.56 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย สัญญำซ้ือขำย 4/2565

เป็น นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนำด 200 มิลลิลิตร จ ำนวน
 (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 20 พ.ค. 2565

10,458 กล่อง 18 วันท ำกำร  เพ่ือแจกจ่ำยให้กับเด็กนักเรียน
ในเขตโรงเรียนและ ศพด. ของ ทต.นำสำร จ ำนวนเด็ก 581 คน 

254,261.56 237,871.94 237,871.94 - 

งานจัดจ้าง

1 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำรกำรปลูกดำวเรือง จ ำนวน 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรีนปร้ินทร์ 1,500.00 ร้ำนกรีนปร้ินทร์ 1,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 52/2565

2 รำยกำร ตำมโครงกำรฝึกอบรมและจัดต้ังกลุ่มอำชีพ "กำรปลูก (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 17 พ.ค. 2565

ดำวเรือง" ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 30 โดยตรง
 พฤษภำคม 2565

2 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซม ปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 23,870.00 23,870.00 เฉพำะเจำะจง นำยยุทธชัย สงวนถ้อย 23,870.00 นำยยุทธชัย สงวนถ้อย 23,870.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 53/2565

ท่ีอยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ นำงเย้ือน เกลียวจิตต์ บ้ำนเลขท่ี 71 (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 18 พ.ค. 2565

หมู่ท่ี 3 ต ำบลนำสำร ตำมโครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวย โดยตรง
ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุให้เหมำะสม ปลอดภัย ประจ ำปี 2565 

3 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซม ปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 34,097.00 34,097.00 เฉพำะเจำะจง นำยอวยพร มหำสุข 34,097.00 นำยอวยพร มหำสุข 34,097.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 54/2565

ท่ีอยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ นำยประคอง  แสนโยชน์  บ้ำนเลขท่ี 82/2   (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 20 พ.ค. 2565

หมู่ท่ี 4 ต ำบลนำสำร ตำมโครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวย โดยตรง
ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุให้เหมำะสม ปลอดภัย ประจ ำปี 2565 



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

4 จ้ำงเหมำซ่อม บ ำรุงรักษำยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย 6,300.00 6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรสุข สุทธิวรำ 6,300.00 นำยพรสุข สุทธิวรำ 6,300.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 55/2565

แบบอัดท้ำย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 82-2215 นศ. รหัสครุภัณฑ์ (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 24 พ.ค. 2565

005 58 0003 จ ำนวน 1 คัน พร้อมค่ำแรง เน่ืองจำกสำแหรกหัก โดยตรง

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมโถชักโครกและสำยช ำระห้องน้ ำเด็กนักเรียนช้ันบน   4,900.00 4,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ มำศเสม 4,900.00 นำยสุชำติ มำศเสม 4,900.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 56/2565

และทำงเท้ำหน้ำห้องธุรกำรโรงเรียนอนุบำลเทศบำลนำสำรพร้อมค่ำแรง  (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 25 พ.ค. 2565

โดยท ำกำรซ่อมถังพักน้ ำชักโครกโดยท ำกำรเปล่ียนลูกลอย 2 อัน โดยตรง
เปล่ียนสำยช ำระ 2 เส้น เปล่ียนสต๊อปวำล์ว จ ำนวน 1 ตัว และ
ซ่อมแซมทำงเท้ำ โดยท ำกำรปูตัวหนอน

6 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำและก ำจัดเศษวัชพืชไหล่ทำงถนนในเขต 69,800.00 69,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก อักษรกำญจน์ 69,500.00 นำยสมนึก อักษรกำญจน์ 69,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 57/2565

ทต.นำสำร จ ำนวน 43 สำย หมู่ท่ี 1-7 ต.นำสำร ปริมำณพ้ืนท่ีไม่น้อย (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 27 พ.ค. 2565

กว่ำ 87,309 ตร.ม. พร้อมท ำควำมสะอำดและขนท้ิง โดยตรง

7 จ้ำงเหมำจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 10 รำยกำร ส ำหรับส ำนักปลัด 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครบล็อกตรำยำง กำรพิมพ์ 8,000.00 ร้ำนนครบล็อกตรำยำง กำรพิมพ์ 8,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 58/2565

เทศบำลต ำบลนำสำร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 31 พ.ค. 2565

สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ โดยตรง

8 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ ำ 680.00 680.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรชัย บรรจง 680.00 นำยพรชัย บรรจง 680.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 59/2565

เอนกประสงค์ ทะเบียน บม 4790 นศ. รหัสครุภัณฑ์ 003 49 0001  (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 31 พ.ค. 2565

จ ำนวน 1 คัน พร้อมค่ำแรง เน่ืองจำกระบบไฟไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ โดยตรง


