
แบบ สขร.1

ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก ราคา

งานจัดซื้อ
1  จัดซื้อวัสดุไฟฟ�าและวิทยุ ได�แก� หลอดไฟสัญญาณไฟวับวาว 2 กล�อง และ

ปลั๊กไฟสามทาง 5 อัน เพื่อใช�ซ�อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ-ป�ายสัญญาณไฟวับ
วาวที่เสื่อมสภาพจากการใช�งาน

4,500.00         ตกลงราคา ร�านอัมรินทร- 4,500.00       ร�านอัมรินทร- 4,500.00         

2  จัดซื้อชุดเสื้อกันฝนแบบชุดเสื้อพร�อมกางเกง จํานวน 12 ชุด และรองเท�า
บูท (เบอร- 10) จํานวน 12 คู� สําหรับคนงานเก็บขยะใช�สวมใส�ปฏิบัติหน�าที่
เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่

5,000.00         ตกลงราคา หจก. ลิ้มจี่เซ�ง 4,620.00       หจก. ลิ้มจี่เซ�ง 4,620.00         

3  ซื้อยางรถยนต-ของรถยนต-บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท�าย ทะเบียน 
81-6857 นศ. ประกอบด�วย ยางนอก พร�อมยางในและยางรองขอบ B.S. 
750-16 จํานวน 6 เส�น เนื่องจากยางเก�าเสื่อมสภาพจากการใช�งาน

36,000.00       ตกลงราคา ร�านสมหวังการยาง 36,000.00     ร�านสมหวังการยาง 36,000.00       

4  ซื้อเครื่องดื่ม ขนม ผ�าเย็น จํานวน 10 รายการ ตามโครงการลดอุบัติภัยบน
ท�องถนนในช�วงเทศกาลปHใหม� สําหรับผู�ใช�รถที่ใช�เส�นทางถนนสายพระเพรง-
ขุนทะเล ระหว�างวันที่ 27 ธ.ค. 55 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 56

6,167.00         ตกลงราคา นางอาภรณ-  ฤทธิรงค- 6,167.00       นางอาภรณ-  ฤทธิรงค- 6,167.00         

5  ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ สําหรับใช�ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัด ทต.นาสาร

14,090.00       ตกลงราคา หจก. ลิ้มจี่เซ�ง 14,090.00     หจก. ลิ้มจี่เซ�ง 14,090.00       

6  ซื้อของรางวัล จํานวน 6 รายการ สําหรับเด็กและเยาวชนที่เข�าร�วมกิจกรรม
งานวันเด็กแห�งชาติ ประจําปH 2556 วันเสาร-ที่ 12 ม.ค. 56 ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลนาสาร

15,000.00       ตกลงราคา หจก. ลิ้มจี่เซ�ง 15,000.00     หจก. ลิ้มจี่เซ�ง 15,000.00       

7  ซื้อพันธุ-ไม� และกระถาง ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน-อาคาร
สํานักงาน จํานวน 15 รายการ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน ช�วยลด
ภาวะโลกร�อน สร�างความประทับใจแก�ผู�มาติดต�อราชการและบุคลากรใน
สํานักงานเทศบาลตําบลนาสาร

10,000.00       ตกลงราคา ร�านบางปูภูมิทัศน- 9,990.00       ร�านบางปูภูมิทัศน- 9,990.00         

8  ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงละหล�อลื่น ปH 2556 ประจําเดือน ม.ค. - ก.พ. 56 ของ
สํานักปลัด ทต.นาสาร เพื่อใช�เปNนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต-ส�วนกลาง
และเครื่องยนต-อื่น ๆ ที่ใช�ปฏิบัติงานราชการของ ทต.นาสาร

100,000.00     ตกลงราคา  บริษัท ซัสโก� จํากัด (มหาชน)
 สาขานาพรุ

100,000.00    บริษัท ซัสโก� จํากัด (มหาชน)
 สาขานาพรุ

100,000.00     

10  ซื้อวัสดุสํานักงาน กองช�าง จํานวน  19 รายการ  เพื่อใช�ในการปฏิบัติงาน
ราชการของกองช�าง ทต.นาสาร

12,000.00       ตกลงราคา หจก. ลิ้มจี่เซ�ง 11,109.00     หจก. ลิ้มจี่เซ�ง 11,109.00       

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มกราคม  2556
เทศบาลตําบลนาสาร

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ�าง

การเสนอราคา
การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป



ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก ราคา

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ�าง

การเสนอราคา
การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

11  ซื้อทรายเคมีกําจัดลูกน้ํา จํานวน 1 ถัง และสารเคมีป�องกันและกําจัดยุงลาย
 จํานวน  12 ลิตร  ตามโครงการรณรงค-ป�องกันโรคไข�เลือดออก ประจําปH 
2556

28,500.00       ตกลงราคา หจก. เอ.ซี.เอส.กรุQป 28,500.00     หจก. เอ.ซี.เอส.กรุQป 28,500.00       

12  ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ สําหรับใช�เปNนวัสดุการเกษตรเพื่อใช�
ในการปฏิบัติงานเกษตรของสํานักปลัด ทต.นาสาร

5,000.00         ตกลงราคา ร�านบางปูภูมิทัศน- 4,940.00       ร�านบางปูภูมิทัศน- 4,940.00         

งานจัดจ�าง
1 จ�างเหมาบริการจัดสถานที่สําหรับจัดงานวันเด็กแห�งชาติ ประจําปH 2556 

โดยจัดเตรียมเต็นท- โตQะ เก�าอี้ จํานวน 10 ชุด (1 ชุด ประกอบด�วย เต็นท-
ผ�าใบ ขนาด 5 x 10 ม. จํานวน 1 หลัง, โตQะ จํานวน 8 ตัว, เก�าอี้ จํานวน  
48 ตัว), ประกอบติดตั้งเวที ขนาด 2.50 x 8.00 ม. สูง 1.00 ม.,  เครื่อง
เสียง 1 ชุด พร�อมผู�ควบคุมเครื่องเสียง 1 คน และดอกไม�สําหรับตกแต�งโตQะ
ประธาน โพเดียม จํานวน 3 ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ ปH 
2556 วันที่ 12 ม.ค. 56

18,500.00       ตกลงราคา นายสายันห-  คชรัตน- 18,500.00     นายสายันห-  คชรัตน- 18,500.00       

2  จ�างเหมาบริการประกอบอาหารว�างและเครื่องดื่ม จํานวน 800 ชุด สําหรับ
เปNนอาหารและเครื่องดื่มให�กับเด็กและเยาวชนที่เข�าร�วมกิจกรรมงานวันเด็ก
แห�งชาติ ประจําปH 2556 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาสาร

16,000.00       ตกลงราคา นายเผชิญ  อาศัยบุญ 16,000.00     นายเผชิญ  อาศัยบุญ 16,000.00       

3  จ�างทําป�ายไวนิลแบบแขวน ขนาด 2.00 x 4.00 ม. จํานวน 1 ป�าย และ 
ขนาด 1.00 x 5.00 ม. จํานวน 1 ป�าย สําหรับใช�ในกิจกรรมงานวันเด็ก
แห�งชาติ ประจําปH 2556 ในวันเสาร-ที่ 12 มกราคม 2556

6,750.00         ตกลงราคา ร�านเมจิก 6,750.00       ร�านเมจิก 6,750.00         

4  จ�างเหมาบริการแต�งหน�าเด็กนักเรียน จํานวน 50 คน สําหรับทําการการ
แสดงในพิธีเปSดกิจกรรมงานวันเด็กแห�งชาติ ประจําปH 2556 ในวันเสาร-ที่ 
12 มกราคม 2556

7,500.00         ตกลงราคา นางสาววราภรณ-  เซ�งเส�ง 7,500.00       นางสาววราภรณ-  เซ�งเส�ง 7,500.00         

5  จ�างซ�อมแซมเครื่องพิมพ- canon MP 287 หมายเลขครุภัณฑ- 416 53 
0025 และ 416 51 0013 จํานวน 2 เครื่อง ซึ่งใช�ประจําอยู�ที่สํานักปลัด
 ทต.นาสาร โดยทําการติดตั้ง ink Tank พร�อมตรวจล�าง reset เครื่องพิมพ-
ใหม�เพื่อให�สามารถใช�งานได�ตามปกติต�อไป

1,430.00         ตกลงราคา ร�านเพอร-เฟคคอมพิวเตอร- 1,430.00       ร�านเพอร-เฟคคอมพิวเตอร- 1,430.00         

6

 จ�างซ�อมแซมอุดรอยรั่วเรือท�องแบน 014 49 0001 และ 014 49 
0002 จํานวน 2 ลํา โดยทําการขูดลอกสีเดิมบริเวณที่มีรอยรั่วออก แล�วปะ
ใยแก�วบริเวณดังกล�าว และทาสีทับอีกชั้นป�องกันการผุผัง พร�อมค�าแรง

4,000.00         ตกลงราคา ร�านนครไฟเบอร-กลQาส 4,000.00       ร�านนครไฟเบอร-กลQาส 4,000.00         



ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก ราคา

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ�าง

การเสนอราคา
การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

7  จ�างทําตรายาง กองคลัง จํานวน  3 อัน เพื่อใช�ในการปฏิบัติงานราชการ 
กองคลัง ทต.นาสร

1,000.00         ตกลงราคา  โรงพิมพ-วัฒนาบล็อคและตรา
ยาง

900.00           โรงพิมพ-วัฒนาบล็อคและตรา
ยาง

900.00            

8  จ�างทําตรายาง สํานักปลัด จํานวน  8 อัน เพื่อใช�ในการปฏิบัติงานราชการ 
สํานักปลัด ทต.นาสร

2,000.00         ตกลงราคา  โรงพิมพ-วัฒนาบล็อคและตรา
ยาง

2,000.00        โรงพิมพ-วัฒนาบล็อคและตรา
ยาง

2,000.00         

9
 จ�างทําป�ายไวนิล แบบแขวน ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จํานวน 7 ป�าย  
เพื่อประชาสัมพันธ-โครงการรณรงค-ป�องกันโรคไข�เลือดออก ประจําปH 2556

3,500.00         ตกลงราคา ร�านเมจิก 3,150.00       ร�านเมจิก 3,150.00         

10  จ�างประกอบอาหารว�างและเครื่องดื่มในการประชุมแกนนํา และอสม. เพื่อ
ดําเนินการควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออก จํานวน 270 คน ตามโครงการ
รณรงค-ป�องกันโรคไข�เลือดออก ประจําปH 2556

6,750.00         ตกลงราคา ร�านเคมาร-ท 6,750.00       ร�านเคมาร-ท 6,750.00         

11  จ�างย�ายที่ตั้งหอกระจายข�าว ม.2 ต.นาสาร จากบ�านนางมลิวรรณ  คงชาติ  
มาที่ศาลาเอนกประสงค-หมู�บ�าน ม.2 โดยทําการรื้อถอนและก�อสร�างใหม�
พร�อมติดตั้งเครื่องเสียง

57,000.00       ตกลงราคา หจก.เอ.ซี.เอส.กรุQป 57,000.00     หจก.เอ.ซี.เอส.กรุQป 57,000.00       

(ลงชื่อ)          อรุชา  ตามภานนท-           ผู�จัดทํา (ลงชื่อ)            เพ็ญศรี  นิลวานิช                ผู�ตรวจสอบ
             (นางอรุชา     ตามภานนท-)                   (นางเพ็ญศรี   นิลวานิช)  
                  นักวิชาการพัสดุ                     ผู�อํานวยการกองคลัง


