
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก ราคา

งานจัดซ้ือ
1 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ของส้านักปลัดเทศบาลต้าบลนาสาร คร้ังที่ 5 

ต้ังแต่วนัที่ 1 ก.ค. 57 - 31 ส.ค. 57
100,000.00      100,000.00       ตกลงราคา  บริษทั ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน) 100,000.00       บริษทั ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน) 100,000.00        

2 ซ้ือเทียนพรรษา ชนิดแกะลาย ขนาด 9x90 ซม. พร้อมขาต้ังฐานกลีบบวั 
จ้านวน 7 ชุด ตามโครงการจัดงานวนัเข้าพรรษา ประจ้าป ี2557 ในวนัที่  10
 ก.ค. 2557

8,400.00          8,400.00           ตกลงราคา ร้านมณีรัตน์ 8,400.00           ร้านมณีรัตน์ 8,400.00            

3 ซ้ือน้้าด่ืม ชนิดถ้วย จ้านวน 10 ลัง และน้้าแข็ง จ้านวน 100 ก.ก. เพือ่ใช้เปน็
น้้าด่ืมแก้ดับกระหายส้าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา ป ี2557 ในวนัที่ 10 ก.ค. 2557

1,300.00          1,300.00           ตกลงราคา  นางประชุมพร  เสมอมาศ 1,300.00            นางประชุมพร  เสมอมาศ 1,300.00            

4 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ จ้านวน 3 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพสตรี
ในต้าบลนาสาร (ฝึกอบรมผูกผ้า) ในวนัที่ 24-25 ก.ค. 57 ณ ส้านักงาน
เทศบาลต้าบลนาสาร

1,020.00          970.00              ตกลงราคา  หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 970.00               หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 970.00               

5

ซ้ือ External Hard Drive ขนาดความจุ 1 TB ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่หอ้ TOSHIBA
 จ้านวน 1 ตัว ของกองคลัง ส้าหรับจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน เพือ่เปน็ข้อมูลใหก้ับผู้บริการในการพฒันาการจัดเก็บรายได้ต่อไป

2,950.00          2,950.00           ตกลงราคา  ร้านเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 2,950.00            ร้านเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 2,950.00            

6 ซ้ือชุดปฏบิติังานดับเพลิง จ้านวน 3 ชุด และซ้ือวสัดุอุปกรณ์กู้ภยั จ้านวน 9 
รายการ ส้าหรับใช้ในการปฏบิติังานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัของ ทต.
นาสาร เพือ่ใหเ้กิดความพร้อมในการปฏบิติังานดับเพลิงและความปลอดภยัใน
การปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่

100,000.00      93,100.00         ตกลงราคา  ร้านเอ็มไพรส์การดับเพลิง 93,100.00          ร้านเอ็มไพรส์การดับเพลิง 93,100.00          

7
จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (แบบพมิพ์) จ้านวน 3 รายการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินทั่วไป
 จ้านวน 50 เล่ม, ใบเสร็จรับเงินภาษบี้ารุงท้องที่ ภ .บ.ท. 11 จ้านวน 50 เล่ม
 และใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย (พมิพช์ื่อ) จ้านวน 100 เล่ม จากโรงพมิพอ์าสา
รักษาดินแดน กรมการปกครอง เพือ่ใช้ในการปฏบิติัราชการกองคลัง

8,250.00          8,250.00           กรณีพเิศษ  โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

8,250.00            โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

8,250.00            

8 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ของกองคลังเทศบาลต้าบลนาสาร ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 ต้ังแต่วนัที่ 16 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57

20,000.00        20,000.00         ตกลงราคา  บริษทั ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน)
 สาขานาพรุ

20,000.00          บริษทั ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน)
 สาขานาพรุ

20,000.00          

9 ซ้ือน้้ามันหล่อล่ืน (น้้ามันเคร่ือง) จ้านวน  50 ลิตร ส้าหรับเติมในปัม๊
สุญญากาศรถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์ บม 4790 นศ

4,012.50          4,012.50           ตกลงราคา  ร้าน เอ เอ็ม 4,012.50            ร้าน เอ เอ็ม 4,012.50            

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2557
เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา

การพิจารณาคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

วงเงนิงบประมาณ



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก ราคา

ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา

การพิจารณาคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

วงเงนิงบประมาณ

10 ซ้ือก้อนเชื้อเหด็นางฟา้(พร้อมเปดิดอก) จ้านวน 1,064 ก้อน และซ้ือกระสอบ
ปา่น จ้านวน 18 กระสอบ ส้าหรับใช้ในกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเพาะ
เหด็นางฟา้ ในวนัที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาสาร

          8,175.00            8,175.00 ตกลงราคา  นายนิมิตร  พลูมี 8,175.00            นายนิมิตร  พลูมี 8,175.00            

11 ซ้ือท่อซีเมนต์ จ้านวน 10 ท่อ ส้าหรับใช้ในกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเพาะ
เหด็นางฟา้ ในวนัที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาสาร

          1,200.00            1,200.00 ตกลงราคา  นายสมชาย  กลุ่มทอง 1,200.00            นายสมชาย  กลุ่มทอง 1,200.00            

งานจัดจ้าง
1  จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส้านักงาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook หมายเลข

ครุภณัฑ์ 416 51 0015 ของกองคลัง จ้านวน 1 เคร่ือง โดยท้าการเปล่ียน
ชุด Main board จ้านวน 1 ชุด

3,400.00          3,400.00           ตกลงราคา ร้านเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 3,400.00           ร้านเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 3,400.00            

2 จ้างท้าปา้ยไวนิลส้าหรับใช้ในกิจกรรมตามโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ทต.นาสาร พ.ศ. 2557 ในวนัที่ 27 มิ.ย. 2557 ณ ส้านักงาน
เทศบาลต้าบลนาสาร จ้านวน 3 ปา้ย ขนาด 1.00x2.50 ม. จ้านวน 1 ปา้ย, 
ปา้ยโครงเคร่าไม้ พร้อมติดต้ังทางเข้า ทต.นาสาร ขนาด 1.20x2.40 ม. 
จ้านวน 1 ปา้ย และปา้ยอะครีลิคติดสต๊ิกเกอร์ เสาเหล็ก พร้อมติดต้ัง ขนาด 
0.60x0.90 ม. จ้านวน 1 ปา้ย

6,720.00          6,720.00           ตกลงราคา ร้านเมจิก 6,720.00           ร้านเมจิก 6,720.00            

3 จ้างเหมาบริการตกแต่งรถแหเ่ทียนพรรษา จ้านวน 1 คัน และตกแต่งต้นเทียน 
จ้านวน 7 ต้น ตามโครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา ประจ้าป ี2557 
ในวนัที่ 10 ก.ค. 2557

4,200.00          4,200.00           ตกลงราคา นางวนัเพญ็  กายโรจน์ 4,200.00           นางวนัเพญ็  กายโรจน์ 4,200.00            

4 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ้านวน 150 ชุด เพือ่เปน็
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่โครงการ ตาม
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทต.นาสาร พ.ศ. 2557 วนัที่ 27 
มิถุนายน 2557

3,750.00          3,750.00           ตกลงราคา นางประนอม  หนูเอก 3,750.00           นางประนอม  หนูเอก 3,750.00            

5 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา จ้านวน 1 อัตรา เปน็คนงานทั่วไป ประจ้ากอง
คลัง ทต.นาสาร ท้าหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พสัดุ ต้ังแต่วนัที่  1 ส.ค. 57 - 30 
ก.ย. 57 ระยะเวลา 2 เดือน

12,000.00        12,000.00         ตกลงราคา นางสาวเฉลิมศรี  สงวนถ้อย 12,000.00         นางสาวเฉลิมศรี  สงวนถ้อย 12,000.00          



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก ราคา

ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา

การพิจารณาคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

วงเงนิงบประมาณ

6 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าของ ทต.นาสาร จ้านวน 3 เคร่ือง ได้แก่ เคร่ืองตัด
หญ้า หมายเลขครุภณัฑ์ 442 48 0001-2 และ 442 48 0004เนื่องจาก
ช้ารุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

3,290.00          3,290.00           ตกลงราคา ร้าน เอ็ม.โฟร์. การเกษตร 3,290.00           ร้าน เอ็ม.โฟร์. การเกษตร 3,290.00            

7 จ้างเหมาบริการเต้นท์ผ้าใบ ขนาด 4x8 เมตร จ้านวน 2 หลัง, โต๊ะ จ้านวน 30
 ตัว และเก้าอี้ จ้านวน 200 ตัว เพือ่ใช้เปน็สถานที่จัดกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสามัคคี ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลต้าบล
นาสาร พ.ศ. 2557 ในวนัที่ 27 มิถุนายน 2557

2,000.00          2,000.00           ตกลงราคา นายภชูิตพงษ ์ ศิริวรรณ์ 2,000.00           นายภชูิตพงษ ์ ศิริวรรณ์ 2,000.00            

8 จ้างท้าปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ ปา้ยไวนิลรองพืน้หลังกระดานอัด 
โครงสร้างไม้ พร้อมติดต้ัง ขนาด 2.40x3.60 ม. จ้านวน 3 ปา้ย เพือ่
ประชาสัมพนัธแ์ละสนับสนุนการด้าเนินงนของ คสช. ใหป้ระชาชนในพืน้ที่ ต.
นาสารรับทราบอย่างทั่วถึง

25,500.00        25,500.00         ตกลงราคา ร้านพเีจ กราฟกิ แอนด์ ดีไซน์ 25,500.00         ร้านพเีจ กราฟกิ แอนด์ ดีไซน์ 25,500.00          

9 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม จ้านวน 170 ชุด และจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวนั จ้านวน 35 คน ตามโครงการพฒันาศักยภาพสตรีใน
ต้าบลนาสาร (ฝึกอบรมผูกผ้า) ระหวา่งวนัที่ 24-25 ก.ค. 57

7,750.00          7,750.00           ตกลงราคา นางประนอม  หนูเอก 7,750.00           นางประนอม  หนูเอก 7,750.00            

10 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเนียน- 1,056,000.00   1,064,000.00    สอบราคา หจก.อภชิัจจ์บริการ 1,063,800.00    หจก.ท้าเนียบก่อสร้าง 1,054,500.00     

พฒันาที่ดิน หมู่ที่ 3 ต้าบลนาสาร หจก.ท้าเนียบก่อสร้าง 1,055,000.00    
11 จ้างเหมาจัดดอกไม้สดส้าหรับตกแต่งโต๊ะประธานและโพเดียม จ้านวน 2 ชุด 

ตามโครงการพฒันาศักยภาพสตรีในต้าบลนาสาร (ฝึกอบรมผูกผ้า) ระหวา่งวนัที่
 24-25 ก.ค. 57

1,000.00          1,000.00           ตกลงราคา นางวนัเพญ็  กายโรจน์ 1,000.00           นางวนัเพญ็  กายโรจน์ 1,000.00            

12 จ้างท้าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ ์ขนาด 1.00x2.00 เมตร จ้านวน 1 ปา้ย เพือ่
ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการพฒันาศักยภาพสตรีในต้าบลนาสาร (ฝึกอบรมผูก
ผ้า) ระหวา่งวนัที่ 24-25 ก.ค. 57

300.00             300.00              ตกลงราคา ร้านพเีจ กราฟกิ แอนด์ ดีไซน์ 300.00              ร้านพเีจ กราฟกิ แอนด์ ดีไซน์ 300.00               

13 ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายซอยยายจาง หมู่ที่ 2 ต้าบลนาสาร 61,800.00        60,000.00         ตกลงราคา หจก.ท้าเนียบก่อสร้าง 60,000.00         หจก.ท้าเนียบก่อสร้าง 60,000.00          
14 ก่อสร้างถนน คสล.สายพรหมสถาน 2/3 หมู่ที่ 7 ต้าบลนาสาร 99,000.00        99,000.00         ตกลงราคา หจก.ท้าเนียบก่อสร้าง 98,000.00         หจก.ท้าเนียบก่อสร้าง 98,000.00          
15 จ้างเหมาบริการเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4x8 เมตร จ้านวน 2 หลัง, โต๊ะ จ้านวน 8 

ตัว, และเก้าอี้ จ้านวน 80 ตัว ตามโครงการพฒันาศักยภาพสตรีในต้าบลนา
สาร (ฝึกอบรมผูกผ้า) ระหวา่งวนัที่ 24-25 ก.ค. 57

1,000.00          1,000.00           ตกลงราคา นายภชูิตพงษ ์ ศิริวรรณ์ 1,000.00           นายภชูิตพงษ ์ ศิริวรรณ์ 1,000.00            

16 จ้างตัดหญ้าและก้าจัดเศษวชัพชืไหล่ทางถนน คสล. จ้านวน 29 สาย ในเขต
ต้าบลนาสาร

44,500.00        44,500.00         ตกลงราคา นายส้าราญ  ขุนไชยการ 44,000.00         นายส้าราญ  ขุนไชยการ 44,000.00          

17
จ้างท้าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ ์ขนาด 1.50x2.00 เมตร จ้านวน 1 ปา้ย เพือ่
ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเพาะเหด็นางฟา้ วนัที่ 30 ก.ค. 57

450.00             450.00              ตกลงราคา ร้านพเีจ กราฟกิ แอนด์ ดีไซน์ 450.00              ร้านพเีจ กราฟกิ แอนด์ ดีไซน์ 450.00               

18 จ้างท้าปา้ยไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ขนาด 2.40x1.20 เมตร จ้านวน 1 ปา้ย พร้อมติดต้ังโครงไม้และฐานวาง
พานพุม่ ตามโครงการวนัแม่แหง่ชาติ ประจ้าป ี2557

2,000.00          2,000.00           ตกลงราคา ร้านพเีจ กราฟกิ แอนด์ ดีไซน์ 2,000.00           ร้านพเีจ กราฟกิ แอนด์ ดีไซน์ 2,000.00            



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก ราคา

ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา

การพิจารณาคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

วงเงนิงบประมาณ

19 จ้างเหมาบริการตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการประดับตกแต่งผ้า ติดต้ังไฟ LED ไฟ
สปอตไลท์ และประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ ตามโครงการวนัแม่แหง่ชาติ ประจ้าปี
 2557

7,500.00          7,500.00           ตกลงราคา นางสุภาวดี  กาญจน์ 7,500.00           นางสุภาวดี  กาญจน์ 7,500.00            

(ลงชื่อ)          อรุชา  ตามภานนท์              ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)              เพญ็ศรี  นิลวานิช            ผู้ตรวจสอบ
              (นางอรุชา   ตามภานนท์)                    (นางเพญ็ศรี   นิลวานิช)  
                    นักวชิาการพสัดุ 5                      ผู้อ้านวยการกองคลัง


