
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

งานจัดซ้ือ
1 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ส ำนักปลัด เป็นหมึกคอมฯ จ ำนวน 8 รำยกำร 23,360.00 23,360.00 ตกลงรำคำ บจก.โกลบอล205 โทนเนอร์ 23,360.00 บจก.โกลบอล205 โทนเนอร์ 23,360.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 50/2558

ประกอบด้วย 1. หมึกพมิพเ์ลเซอร์ HP Laserjet M1120(CB436A) จ ำนวน เดล่ีเวอร่ี เดล่ีเวอร่ี ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 มิ.ย. 2558

2 ตลับ 2. หมึกพมิพเ์ลเซอร์ HP Laserjet  P1006 (35A) จ ำนวน 
2 ตลับ 3. หมึกพมิพเ์ลเซอร์ HP Laserjet CP1025 (CE310A) สีด ำ 
จ ำนวน  6 ตลับ 4. แผ่น DVD จ ำนวน  1 กล่อง 5. แผ่น CD-R 
จ ำนวน 1 กล่อง 6.คีย์บอร์ด จ ำนวน 3 ตัว  7. ซองใส่แผ่นซีดี  
จ ำนวน 1 แพค็ 8. Flash drive  8 GB จ ำนวน 1 ตัว

2 ซ้ือกระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต จ ำนวน 21 แผ่น, กระเบื้องครอลสันโค้ง จ ำนวน 1,680.00 1,585.00 ตกลงรำคำ ร้ำนนำสำรกิจรุ่งเรือง 1,585.00 ร้ำนนำสำรกิจรุ่งเรือง 1,585.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 51/2558
4 แผ่น และกระเบื้องลอนเล็ก 4 ฟตุ จ ำนวน 8 แผ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 9 มิ.ย. 2558

ประสบสำธำรณภยั วำตภยั เมื่อวนัที่ 8 ม.ิย. 58 ในกำรซ่อมแซมบ้ำน
3 ซ้ือวสัดุส ำนักงำนกองคลัง จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นแบบพมิพ ์คือ  ภ.ร.ด. 8 7,500.00 7,360.00 กรณีพเิศษ โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน 7,360.00 โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน 7,360.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่   -/2558

ใบแจ้งรำยกำรประเมิน จ ำนวน  4 เล่ม และใบเสร็จรับเงินค่ำมูลฝอย กรมกำรปกครอง กรมกำรปกครอง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 9 มิ.ย. 2558

(พมิพช์ื่อ) จ ำนวน 200 เล่ม
4 ซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว ประกอบด้วย ถุงมือเก็บขยะ รองเท้ำบูท 9,420.00 9,420.00 ตกลงรำคำ หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 9,420.00 หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 9,420.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 52/2558

หน้ำกำกอนำมัย เพื่อใช้ปฏบิัติงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 19 ม.ิย. 2558

5 ซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ จ ำนวน 5 ลัง, น้ ำด่ืมชนิดขวด 900 ซีซี. จ ำนวน 2,030.00 2,030.00 ตกลงรำคำ นำงประชุมพร  เสมอมำศ 2,030.00 นำงประชุมพร  เสมอมำศ 2,030.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 53/2558
15 โหล ตำมโครงกำรส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขันฟตุบอลมวลชน ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 9 มิ.ย. 2558

"อ ำเภอพระพรหมคัพ" ประจ ำปี 2558 ระหวำ่งวนัที่ 4-19 ก.ค. 2558
6 ซ้ือชุดกีฬำฟตุบอลพร้อมสกรีน จ ำนวน 18 ชุด, ถุงเท้ำนักกีฬำ 18 คู่ 13,560.00 13,560.00 ตกลงรำคำ ร้ำนท็อปสปอร์ต 13,560.00 ร้ำนท็อปสปอร์ต 13,560.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 54/2558

ถงุมือผู้รักษำประตู 1 คู่, ผ้ำขนหนูส ำหรับนักกฬีำ จ ำนวน 5 โหล และสเปรย์ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 19 ม.ิย. 2558

บรรเทำอำกำรปวดของนักกีฬำ 100 ซีซี. จ ำนวน 6 ขวด  ตำมโครงกำร
ตำมโครงกำรส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขันฟตุบอลมวลชน "อ ำเภอพระพรหม ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 9 มิ.ย. 2558

คัพ" ประจ ำปี 2558 ระหวำ่งวนัท่ี 4-19 ก.ค. 2558
7 ซ้ือวสัดุส ำนักงำนของส ำนักปลัด จ ำนวน 6 รำยกำร ประกอบด้วยโต๊ะ 32,800.00 32,800.00 ตกลงรำคำ ร้ำนสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 32,800.00 ร้ำนสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 32,800.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 55/2558

ท ำงำนไม้ขนำดสูง 75 ซม. กวำ้ง 80 ซม. ยำว 150 ซม. จ ำนวน 2 ตัว, ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ม.ิย. 2558

โต๊ะท ำงำนไม้ กวำ้ง 55 ซม. ยำว 100 ซม. จ ำนวน 1 ตัว, โต๊ะท ำงำนเหล็ก
กวำ้ง 66 ซม. ยำว 122 ซม. สูง 75 ซม. จ ำนวน 1 ตัว, เก้ำอีท้ ำงำนมี
พนักพงิและท่ีท้ำวแขน จ ำนวน 2 ตัว, เก้ำอีส้ ำหรับผู้บริหำรมีพนักพงิ
โยกเอนได้และมีท้ำวแขน 2 ตัว และพดัลมต้ังพื้น ขนำด 18 นิ้ว จ ำนวน
2 ตัว

ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2558
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรธีรรมราช

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง

8 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองคลัง จ ำนวน 5 รำยกำร ประกอบด้วย หมึก 11,200.00 11,200.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 11,200.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 11,200.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 56/2558
HP Officejet Pro K550 (88XL) สีด ำ 1 ตลับ, สีฟำ้ 1 ตลับ, สีแดง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ม.ิย. 2558

1 ตลับ, สีเหลือง 1 ตับ และหมึก HP Laserjet P20055d (05A)
2 ตลับ

9 ซ้ือกระเบื้องลอนคู่ 4 ฟตุ จ ำนวน 95 แผ่น, กระเบื้องลอนคู่ 5 ฟตุ 5,720.00 5,720.00 ตกลงรำคำ ร้ำนวชัรินทร์ วสัดุก่อสร้ำง 5,720.00 ร้ำนวชัรินทร์ วสัดุก่อสร้ำง 5,720.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 57/2558
จ ำนวน 18 แผ่น กระเบื้องครอบ 20 องศำ จ ำนวน 20 แผ่น และ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 23 ม.ิย. 2558

กระเบื้องครอบตกแต่ง จ ำนวน 2 แผ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิัติ
วำตภยักรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ต ำบลนำสำร เมื่อวนัที่ 18 มิถุนำยน 2558
จ ำนวน 5 รำย เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน

10 ซ้ือวสัดุก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ประกอบด้วย แดงก ำจัดลูกน้ ำ จ ำนวน 25 ถัง, 36,000.00 35,500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนนครภณัฑ์ เทรดด้ิง 35,500.00 ร้ำนนครภณัฑ์ เทรดด้ิง 35,500.00 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่ 58/2558
สำรเคมีป้องกันและก ำจัดยุงลำย ขนำด 1 ลิตร จ ำนวน  15 ลิตร ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 29 ม.ิย. 2558

และทรำยก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย จ ำนวน  2 ถัง เพื่อป้องกันกำรเกิด
และแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ต ำบลนำสำร
และลดอัตรำกำรป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชำชนในชุมชน 

11 ซ้ือวสัดุส ำนักงำนกองคลัง จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นใบเสร็จรับเงิน 1,600.00 1,569.55 กรณีพเิศษ โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน 1,569.55 โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน 1,569.55 เป็นผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที่   -/2558
ค่ำมูลฝอย 18-40-08 จ ำนวน  50 เล่ม กรมกำรปกครอง กรมกำรปกครอง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 29 ม.ิย. 2558

งานจัดจ้าง
1 จ้ำงซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์แบบพกพำ 416 52 0018 ของ 1,000.00 1,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 1,000.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 1,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 132/2558

ส ำนักปลัด โดยกำรติดต้ังโปรกแกรม windows และซ่อมแซมชุด wiveless รับจำ้งงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 มิ.ย. 2558

2 จ้ำงซ่อมแซมป้ำยสัญญำณไฟวบัวำว จ ำนวน 4 ป้ำย หมำยเลขครุภณัฑ์ 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนนครไฟเบอร์กล๊ำส 5,000.00 ร้ำนนครไฟเบอร์กล๊ำส 5,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที่ 133/2558

145 51 0001-4 เนื่องจำกช ำรุด ไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 มิ.ย. 2558

3 จ้ำงซ่อมแซมถนนหินคลุกสำยนำบิ้งเดียว และสำยประตูคลัง หมู่ที่ 1 93,900.00 93,900.00 ตกลงรำคำ นำยนิรัตน์  นิชำนนท์ 93,000.00 นำยนิรัตน์  นิชำนนท์ 93,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที่ 134/2558

ต ำบลนำสำร สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 9 มิ.ย. 2558

4 จ้ำงเหมำพนักงำนเก็บเงินค่ำบริกำรขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ประจ ำปี 22,400.00 22,400.00 ตกลงรำคำ นำงสำวดำรำรัตน์  ชูส่ง 22,400.00 นำงสำวดำรำรัตน์  ชูส่ง 22,400.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที่ 135/2558

2558 ต้ังแต่วนัท่ี  9 ม.ิย 58 - 30 ก.ย. 58 จ ำนวน  1 คน สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 9 มิ.ย. 2558

5 จ้ำงซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน 5,621.78 5,621.78 ตกลงรำคำ บจก. โตโยต้ำนครศรีธรรมรำช 5,621.78 บจก. โตโยต้ำนครศรีธรรมรำช 5,621.78 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 136/2558

กพ 8215 นศ. โดยกำรเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง และอืน่ๆ รับจำ้งงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 11 ม.ิย. 2558

6 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย 27,030.00 27,030.00 ตกลงรำคำ นำยด ำรงค์  รักษำชัย 27,030.00 นำยด ำรงค์  รักษำชัย 27,030.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 137/2558

แบบอัดท้ำย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-6857 นศ. โดยกำรเปล่ียน รับจำ้งงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ม.ิย. 2558

ลูกปืนล้อลูกปืนล้อนอก-ใน, ซ้ำย-ขำว, ซีลล้อ, จำรบีล้อ, เปล่ียนสำยพำน
ไดชำร์จ, สำยพำนแอร์, เช็คระบบไฟ เปล่ียนหลอด พร้อมค่ำแรง

7 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพนัธภ์ำยในส ำนักปลัด จ ำนวน 7 รำยกำร ประกอบ 6,010.00 6,010.00 ตกลงรำคำ ร้ำนพเีจกรำฟ ฟกิ แอนด์ 6,010.00 ร้ำนพเีจกรำฟ ฟกิ แอนด์ 6,010.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 138/2558

ป้ำยอะคีลิก จ ำนวน 4 ป้ำย, ป้ำยไวนิล 1 ป้ำย และป้ำยโฟมบอร์ด ดีไซน์ ดีไซน์ รับจำ้งงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ม.ิย. 2558

จ ำนวน  3 ป้ำย



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง

8 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลำง 5,721.00 5,721.00 ตกลงรำคำ บจก.บ.ีพี.ออโต้เซ็นเตอร์ (1997) 5,721.00 บจก.บ.ีพี.ออโต้เซ็นเตอร์ (1997) 5,721.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 139/2558

ทะเบียน บบ 1709 นศ. จ ำนวน 1 คัน โดยกำรเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง รับจำ้งงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ม.ิย. 2558

และอืน่ๆ ตำมก ำหนดระยะเวลำ
9 จ้ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองช่ำง จ ำนวน 1 เคร่ือง เลขรหัส 700.00 700.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 700.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 700.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 140/2558

ครุภณัฑ์ รับจำ้งงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ม.ิย. 2558

10 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภยั 100 เปอร์เซ็นต์ 23,139.00 23,139.00 ตกลงรำคำ ร้ำนพเีจกรำฟ ฟกิ แอนด์ 23,139.00 ร้ำนพเีจกรำฟ ฟกิ แอนด์ 23,139.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 141/2558

ป้ำยไวนิลประชำสัมพนัธ ์แบบแขวน ขนำด 1.50 x 3.00 เมตร จ ำนวน  ดีไซน์ ดีไซน์ รับจำ้งงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 25 ม.ิย. 2558

1 ป้ำย และป้ำยไวนิลโครงสร้ำงใช้ตัวไม้ ขนำด 1.50x3.00 นิ้ว และ
ใช้ไม้กระดำนจัดทับหลัง 2.40 x 3.60 เมตร จ ำนวน 4 ป้ำย 
พร้อมติดต้ังตำมจุดที่เทศบำลต ำบลนำสำรก ำหนด 4 จุด  

11 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลแบบแขวน ขนำด 2.50 x 2.00 ม. จ ำนวน 1 ป้ำย 750.00 750.00 ตกลงรำคำ ร้ำนพเีจกรำฟ ฟกิ แอนด์ 750.00 ร้ำนพเีจกรำฟ ฟกิ แอนด์ 750.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 142/2558

ตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ ำปี 2558 ดีไซน์ ดีไซน์ รับจำ้งงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 29 ม.ิย. 2558

12 จ้ำงซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมศักด์ิ  บุญแก้ว 5,000.00 นำยสมศักด์ิ  บุญแก้ว 5,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที่ 143/2558

ทะเบียน 81-5314 นศ. จ ำนวน 1 คัน โดยกำรเปล่ียนเหล็กก้ำมปู รับจำ้งงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 29 ม.ิย. 2558

กระเช้ำของรถคันดังกล่ำว
13 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีธรุกำรกองช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 24,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวอัมพร  ศิริวรรณ์ 24,000.00 นำงสำวอัมพร  ศิริวรรณ์ 24,000.00 เปน็ผู้รับจำ้งที่สำมำรถ เลขที่ 144/2558

ระหวำ่งวนัที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวนัท่ี 30 ก.ย. 2558 เพื่อช่วยเหลือ ปฏบิติังำนดังกล่ำวได้ ลว. 30 ม.ิย. 2558

งำนธรุกำรกองช่ำง และเพื่อให้กำรปฏบิัติงำนสะดวก รวดเร็วมำกยิง่ขึ้น
14 จ้ำงตัดหญ้ำวชัพชืไหล่ทำงในเขตพื้นที่ต ำบลนำสำร จ ำนวน 29 สำย 47,400.00 47,000.00 ตกลงรำคำ นำยส ำรำญ  ขุนไชยกำร 47,000.00 นำยส ำรำญ  ขุนไชยกำร 47,000.00 เปน็ผู้รับจำ้งที่สำมำรถ เลขที่ 145/2558

ปฏบิติังำนดังกล่ำวได้ ลว. 30 ม.ิย. 2558

(ลงชื่อ)          อรุชำ   ตำมภำนนท์          ผู้จัดท ำ (ลงชื่อ)            เพญ็ศรี  นิลวำนิช              ผู้ตรวจสอบ
               (นำงอรุชำ   ตำมภำนนท)์                   (นำงเพญ็ศรี   นิลวำนิช)  
                    นักวชิำกำรพสัดุ                    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง


