
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคา
งานจัดซ้ือ

1  ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เปน็กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล แบบ 
DSLR 1 กล้อง ยีห่อ้ CANON รุ่น EOS 700 พร้อมเลนส์ 18-55  
เซนเซอร์ CMOS ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล จอ LED

29,800.00          29,800.00          ตกลงราคา บริษัท นครดีซี  จ ากดั 29,800.00          บริษัท นครดี.ซี จ ากดั 29,800.00          

2  ซ้ือวัสดุส านกังาน ส าหรับใช้ปฏบิติังานราชการ กองคลัง ทต.นาสาร 
จ านวน 23  รายการ

35,444.00          35,444.00          ตกลงราคา หจก. กรุงไทยเปเปอร์ 35,444.00          หจก. กรุงไทยเปเปอร์ 35,444.00          

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและสาธิตโครงการ การท าน้ ามันเหลือง
 8 รายการ และการท ายาดมสมุนไพร จ านวน 9 รายการ ตามโครงการ
เศรษฐกจิพอเพียง ในวันที ่27  ส.ค.  57 ณ ทต.นาสาร

5,850.00            5,850.00            ตกลงราคา  นางกนกพร  สิตไทย 5,850.00             นางกนกพร  สิตไทย 5,850.00            

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและสาธิตโครงการ การเพาะถั่วงอก  
จ านวน 2 รายการ ตามโครงการเศรษฐกจิพอเพียง

3,600.00            3,600.00            ตกลงราคา  นายนมิิตร  พูลมี 3,600.00             นายนมิิตร  พูลมี 3,600.00            

5 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณษและเผยแพร่ เปน็กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล แบบ 
COMPACT จ านวน 1  กล้อง ยีห่อ้ SAMSUNG รุ่น EC-WB350  
ความละเอียด 16.3 ล้านพิกเซล ขนาดจอ LCD 3 นิว้  OPTICAL  
ZOOM 21  เทา่ รองรับการบนัทกึภาพแบบ  FULL HD

10,000.00          10,000.00          ตกลงราคา  ร้านเพอเฟค คอมพิวเตอร์ 10,000.00           ร้านเพเฟค  คอมพิวเตอร์ 10,000.00          

6 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ทรง
กลม ไม่มีฝาปดิ มีหหูิว้กลางถัง 2 ข้าง เจาะรูกน้ถัง พร้อมพ่นข้อความ 
จ านวน 133 ใบ

99,750.00          99,750.00          ตกลงราคา  ร้านเทล-เทค 99,750.00           ร้านเทล-เทค 99,750.00          

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เปน็หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ รวม 
14 รายการ ส าหรับใช้ปฏบิติังานราชการของส านกัปลัด ทต นาสาร

40,192.00          40,192.00          ตกลงราคา  บริษัท โกลบอล 205 โทร
เนอร์ เดลิเวอร่ี

40,192.00           บริษัท โกลบอล 205 โทรเนอร์ 
เดลิเวอร่ี

40,192.00          

8 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง กาแฟ โอวัลติน และขนม ส าหรับเปน็อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมใหก้บัผู้เข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหนา้ที ่ตามโครงการจัดต้ังชุมชน
ยอ่ย ทต.นาสาร ระหว่างวันที ่2 - 12 กนัยายน 2557

14,450.00          14,450.00          ตกลงราคา  นางอรัญญา  พริกประสงค์ 14,450.00           นางอรัญญา  พริกประสงค์ 14,450.00          

9 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เปน็เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ พร้อม
อุปกรณ์ (ประมวลผล แบบที ่1) ส าหรับปฏบิติังานกองคลัง ทต.นาสาร
 จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 850 VA จ านวน 1 เคร่ือง 
และเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

29,500.00          29,500.00          ตกลงราคา  ร้านเพอเฟค คอมพิวเตอร์ 29,500.00           ร้านเพอเฟค คอมพิวเตอร์ 29,500.00          

10 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เปน็เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ พร้อม
อุปกรณ์ (ส าหรับงานส านกังาน) ส าหรับปฏบิติังานส านกังานปลัด ทต.
นาสาร จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 3 
เคร่ือง และจอภาพ LED ขนาด 20 นิว้ จ านวน 2 จอ

43,000.00          43,000.00          ตกลงราคา  ร้านเพอเฟค คอมพิวเตอร์ 43,000.00           ร้านเพอเฟค คอมพิวเตอร์ 43,000.00          

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557
เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดบั ล าดบั วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้างราคากลาง



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคา

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557
เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดบั ล าดบั วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้างราคากลาง

งานจัดจ้าง
1

 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบต้ังโต๊ะ 416 52 0021 จ านวน 1 
เคร่ือง ของกองช่าง ทต.นาสาร โดยติดต้ังโปรแกรม Window xp

625.00               625.00               ตกลงราคา  ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 625.00                ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 625.00               

2  จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบพกพา 416 51 0017  จ านวน 1 
เคร่ือง และแบบต้ังโต๊ะ 416 55 0027 จ านวน  1 เคร่ือง ของส านกั
ปลัด ทต.นาสาร โดยติดต้ังโปรแกรม Window xp จ านวน 2 ชุด 
ตรวจกูข้้อมูล จ านวน 1 ชุด

1,250.00            1,250.00            ตกลงราคา  ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 1,250.00             ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 1,250.00            

3  จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง  ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง  และอื่น ๆ ตาม
ก าหนดระยะเวลารถยนต์ส่วนกลาง กพ 8215 นศ. จ านวน 1 คัน

1,587.88            1,587.88            ตกลงราคา  บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช 1,587.88             บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช 1,587.88            

4
 จ้างท าปา้ยไวนลิ แบบแขวน ขนาด 1.50×3.00 ม. จ านวน 1 ปา้ย 
ตามโครงการเศรษฐกจิพอเพียง ในวันที ่27 ส.ค. 57

675.00               675.00               ตกลงราคา  ร้านพีเจกราฟฟิก แอน ดีไซน์ 675.00                ร้านพีเจกราฟฟิก แอน ดีไซน์ 675.00               

5
 จ้างเหมาบริการเต็นท ์จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย เต็นผ้าใบ ขนาด 
4x8 ม. จ านวน 1 หลัง, โต๊ะ จ านวน 16 ตัว และเกา้อี้ จ านวน 100 
ตัว โตรงการเศรษฐกจิพอเพียง 27 ส.ค. 57

1,000.00            1,000.00            ตกลงราคา  นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 1,000.00             นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 1,000.00            

6
 จ้างเหมาบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 150 ชุด และ
อาหารกลางวัน จ านวน 75 คน ตามโครงการเศรษฐกจิพอเพียง ใน
วันที ่ 27  สิงหาคม  2557 ณ สนง.เทศบาลต าบลนาสาร

11,250.00          11,250.00          ตกลงราคา  นางอรัญญา  พริกประสงค์ 11,250.00           นางอรัญญา  พริกประสงค์ 11,250.00          

7
 จ้างท าปา้ยไวนลิ แบบแขวน ขนาด 1.00×3.00 ม. จ านวน 1 ปา้ย 
ตามโครงการจัดต้ังชุมชนยอ่ย ทต.นาสาร ในระหว่างวันที ่2-12 
กนัยายน 2557

450.00               450.00               ตกลงราคา  ร้านพีเจกราฟฟิก แอน ดีไซน์ 450.00                ร้านพีเจกราฟฟิก แอน ดีไซน์ 450.00               

8

จ้างเหมาบริการพร้อมติดต้ังเต็นท ์จ านวน 3 ชุด จ านวน 2 วัน (โดย 1
 ชุด ประกอบด้วย เต็นทผ้์าใบ ขนาด 4x8 เมตร จ านวน 1 หลัง โต๊ะ 
จ านวน 8 ตัว และเกา้อี้ จ านวน 150 ตัว) ตามโครงการจัดต้ังชุมชน
ยอ่ย ทต.นาสาร ในระหว่างวันที ่2-12 กนัยายน 2557 ณ ศาลา
ประชาคมหมู่บา้น ศาลาการเปรียญ

6,000.00            6,000.00            ตกลงราคา  นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 6,000.00             นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 6,000.00            

9  กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสาย 826,000.00        826,000.00        สอบราคา  หจก.อภชิัจจ์บริการ 825,800.00         หจก.ท าเนยีบกอ่สร้าง 824,000.00        
 ชลประทาน-เกาะหลอด หมู่ที ่5 ต าบลนาสาร  หจก.ท าเนยีบกอ่สร้าง 825,000.00        

(ลงชื่อ)         อรุชา  ตามภานนท ์            ผู้จัดท า (ลงชื่อ)             เพ็ญศรี  นลิวานชิ           ผู้ตรวจสอบ
              (นางอรุชา   ตามภานนท์)                    (นางเพ็ญศรี   นลิวานชิ)  
                    นกัวิชาการพัสดุ 5                      ผู้อ านวยการกองคลัง


