
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง

งานจัดซ้ือ
1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ จ านวน 9 รายการ ส าหรับท าดอกไม้จนัทน์ 31,505.00 31,505.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 31,505.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 31,505.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 113/2560

ใช่ในงานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ พรบาทสมเด็จพระ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 13 ก.ย. 2560

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญชวนผู้มีจติอาสา ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ สถานศึกษา ร่วมจดั
ท าดอกไม้จนัทน์เตรียมไวแ้จกจา่ยให้ผู้เข้าร่วมในพระราชพิธถีวาย
ดอกไม้จนัทน์ ตามโครงการท้องถิ่นนาสาร รวมใจภักด์ิ รักพ่อ คร้ังที่ 2

2 จดัซ้ือต้นดาวเรืองพร้อมดอกตูม บรรจถุุงพลาสติก ขนาด 4x7 นิ้ว 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  สมบรูณ์กุล 10,500.00 นายสมนกึ  สมบรูณ์กลุ 10,500.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 114/2560

จ านวน 1,500 ต้น เพื่อใช้ในโครงการร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 15 ก.ย. 2560

ส าหรับตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าส านักงาน ทต.นาสาร เนื่องจาก
ดาวเรืองสีเหลืองเป็นสีแห่งสัญลักษณ์ของวนัพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อ
เป็นการเทิดพระเกียรติและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

3 จดัซ้ือต้นดาวเรืองพร้อมดอกบาน บรรจถุุงพลาสติก ขนาด 4x7 นิ้ว 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรีวฒัน์  เจริญผล 10,000.00 นายธรีวฒัน์  เจริญผล 10,000.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 115/2560

จ านวน 500 ต้น ส าหรับใช้ประดับตกแต่งบริเวณสถานที่จดังาน ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 15 ก.ย. 2560

พระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วดัพระพรหม 

4 จดัซ้ือวสัดุส านักงานกองสวสัดิการ จ านวน 49 รายการ เพื่ออ านวย 37,833.00 37,833.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.พาณิชย์ 37,833.00 ร้าน ช.พาณิชย์ 37,833.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 116/2560

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 21 ก.ย. 2560

และการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ศพด.และโรงเรียนอนุบาลในสังกัด
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน พ .ศ. 2560
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรธีรรมราช

วนัที ่ 29  เดอืน กันยายน พ.ศ. 2560

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
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5 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัวกองสวสัดิการ จ านวน 33 รายการ เพื่อ 19,880.00 19,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.พาณิชย์ 19,880.00 ร้าน ช.พาณิชย์ 19,880.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 117/2560

ใช้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ศพด.และโรงเรียนอนุบาลในสังกัด ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 21 ก.ย. 2560

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อใช้ในการท าความสะอาดและอ านวย
ความสะดวกให้แก่เด็กและผู้ปฏิบัติงาน

6 จดัซ้ือวสัดุส านักงานส านักปลัด จ านวน 26 รายการ เพื่ออ านวย 26,089.00 26,089.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 26,089.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 26,089.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 118/2560

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 22 ก.ย. 2560

และการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด จ านวน 11 รายการ เพื่ออ านวย 49,770.00 48,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 48,350.00 ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 48,350.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 119/2560

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 22 ก.ย. 2560

และการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานจัดจ้าง

1  จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย 9,160.00 9,160.00 เฉพาะเจาะจง อู่ด ารงค์เซอร์วสิ 9,160.00 อู่ด ารงค์เซอร์วสิ 9,160.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 164/2560
 แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 82-2215 นศ. จ านวน 1 คัน ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 15 ก.ย. 2560

 เนื่องจากเพลากลางเกียร์แปะท างานจะเกิดเสียงดังและส่ันมาก เกิดจาก โดยตรง
 การใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และเมื่อระบบไฮดรอลิคท างานจะมี
 น้ ามันร่ัวซึมออกมาจากปั๊มไฮดรอลิคซีลปั้มไฮดรอลิคเส่ือมสภาพ จากการ
 ใช้งาน วาล์วลมช ารุด ลมร่ัวไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเป็นรอยฉีกขาด
 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานจดัเก็บขยะมูลฝอยได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
 เป็นการยืดอายุการใช้งานให้ได้ตามปกติ และเพื่อความปลอดภัยในชีวติ
 และทรัพย์สิน
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เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรธีรรมราช

วนัที ่ 29  เดอืน กันยายน พ.ศ. 2560

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง
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2  จา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน-ไผ่โปง หมู่ที่ 3 497,000.00 509,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท าเนียบก่อสร้าง 495,000.00 หจก.ท าเนียบก่อสร้าง 494,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 17/2560
 ต าบลนาสาร โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 22 ก.ย. 2560

 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. โดยตรง
 ไม่น้อยกวา่ 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้งเฉล่ีย
 ข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ชนิดปากล้ินราง
 ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 1 จดุ พร้อมติดต้ังป้าย
 ประชาสัมพันธโ์ครงการจ านวน 1 ป้าย จ านวน 1 โครงการ

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


