
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจัดซ้ือ
1 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว เป็นถังขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา ร้านคลังพลาสติก 78,000.00 ร้านคลังพลาสติก 78,000.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 59/2558

200 ลิตร ทรงกลม ไม่มีฝา มีหูหิ้วกลางถังทั้ง 2 ข้าง และเจาะรูกน้ถัง บจก.สยามเทคกรุ๊ป 999 99,000.00 ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 3 ก.ค. 2558

เพือ่ระบายน้้าสกปรก จ้านวน 100 ใบ ร้านกา้วรุ่งเจริญ 95,000.00 

2 ซ้ือกระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต จ้านวน 133 แผ่น, กระเบื้องลอนคู่ 5 ฟุต 9,815.00 9,815.00 ตกลงราคา ร้านวชัรินทร์ วสัดุกอ่สร้าง 9,815.00 ร้านวชัรินทร์ วสัดุกอ่สร้าง 9,815.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 60/2558
จ้านวน 41 แผ่น กระเบื้องครอบ 20 องศา จ้านวน 56 แผ่น ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 3 ก.ค. 2558

เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยกรณีฉุกเฉินในเขตพืน้ที่ต้าบลนาสาร
เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2558  จ้านวน  12 ราย เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

3 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 10,000.00 9,990.00 ตกลงราคา บจก.นครดี.ซี. 9,990.00 บจก.นครดี.ซี. 9,990.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 61/2558
แบบคอมแพค กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ SONY รุ่น DSC-WX350/B สีด้า ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 14 ก.ค. 2558

จ้านวน  1 กล้อง ใช้งานประจ้าที่กองคลัง ทต.นาสาร

4 ซ้ือวสัดุส้านักงานกองคลัง ประกอบด้วย โต๊ะท้างานไม้ ขนาดสูง 75 ซม. 6,800.00 6,800.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์ 6,800.00 ร้านรุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์ 6,800.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 62/2558
กวา้ง 80 ซม. ยาว 150 ซม. (โต๊ะท้างานระดัง 7-9) จ้านวน 1 ตัว ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 14 ก.ค. 2558

และเกา้อี้ท้างานมีพนักพิง มีที่ท้าวแขน มีล้อเล่ือน สีด้า ระดับ 3-6
จ้านวน  1 ตัว

5 ซ้ือกระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต จ้านวน 128 แผ่น, กระเบื้องลอนคู่ 5 ฟุต 9,910.00 9,910.00 ตกลงราคา ร้านวชัรินทร์ วสัดุกอ่สร้าง 9,910.00 ร้านวชัรินทร์ วสัดุกอ่สร้าง 9,910.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 63/2558
จ้านวน 29 แผ่น กระเบื้องครอบ 20 องศา จ้านวน 37 แผ่น กระเบื้อง ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 15 ก.ค. 2558

ครอบซ้าย/ขวา จ้านวน 12 แผ่น กระเบื้องลอนเล็ก 4 ฟุต จ้านวน
23 แผ่น และกระเบื้องครอบลอนเล็ก จ้านวน  5 แผ่น เพือ่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยกรณีฉุกเฉินในเขตพืน้ที่ต้าบลนาสาร
เมื่อวนัที่  14 กรกฎาคม 2558  จ้านวน  10 ราย เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2558
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ล าดั
บ

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรอืจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง
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รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
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ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรอืจ้าง

6 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบมและสาธติโครงการจัดต้ังแปลงเรียนรู้ 6,875.00 6,875.00 ตกลงราคา นายนิมิตร  พูลมี 6,875.00 นายนิมิตร  พูลมี 6,875.00 เป็นผู้ขายมีสามารถ เลขที่ 64/2558
ตามแนวพระราชด้ารัสเศรษฐกจิพอเพียง ประจ้าปีงบประมาณ 2558 จดัหาส่ิงของดังกล่าวได้ ลว. 17 ก.ค. 2558

จ้านวน  9 รายการ ประกอบด้วย หน้าดิน (4 คิว) 1 คัน, ขี้เล่ือย 
40 กระสอบ, ขี้ววั 40 กระสอบ, ต้นพันธุช์ะอม 30 ต้น, ต้นพันธุม์ะม่วง
หิมพานต์ 30 ต้น, ถาดเพาะกล้าผัก ขนาด 104 หลุม 10 แผง
เมล็ดพันธุผั์ก 10 กระป๋อง, กากน้้าตาล 25 กโิลกรัม และกอ้นเชื้อเห็ด
นางฟ้า 50 กอ้น

7 ซ้ือวดัสุคอมพิวเตอร์กองช่าง เป็นหมึกเคร่ืองพิมพ์ SCX-3200 จ้านวน 6,860.00 6,860.00 ตกลงราคา ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 6,860.00 ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 6,860.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 65/2558
3 ตลับ และแผ่น CD-R จ้านวน  1 กล่อง ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 23 ก.ค. 2558

8 ซ้ือเทียนพรรษาชนิดแกะสลักลาย ขนาด 12x100 ซม. พร้อมขาต้ัง 10,773.00 10,773.00 ตกลงราคา ร้านพระธาตุสังฆภัณฑ์ 10,773.00 ร้านพระธาตุสังฆภัณฑ์ 10,773.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 66/2558
จ้านวน  7 ชุด, ชุดสังฆทาน จ้านวน 7 ชุด, ผ้าอาบน้้าฝน จ้านวน 7 ผืน ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 23 ก.ค. 2558

ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 วดั ประจ้าปี 2558

9 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส้านักปลัดเทศบาลต้าบลนาสาร ประจ้าปี 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน) 100,000.00 บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน) 100,000.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 67/2558
2558 คร้ังที่ 6 ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2558 - 29 กนัยายน 2558 ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 29 ก.ค. 2558

งานจัดจ้าง
1 จ้างซ่อมบ้ารุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 3,700.82 3,700.82 ตกลงราคา บจก.อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ 3,700.82 บจก.อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ 3,700.82 เปน็ผู้รับจา้งที่มีอาชีพ เลขที่ 146/2558

82-2215 นศ. จ้านวน 1 คัน โดยการเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง (1991) (1991) รับจา้งงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 ก.ค. 2558

ไส้กรองน้้ามันเคร่ืองและอื่นๆ ตามกา้หนดระยะเวลา 10,000 กม.

2 จ้างท้าป้ายไวนิลแบบแขวน ขนาด 1.00 x 3.00 ม. จ้านวน 1 ป้าย 650.00 600.00 ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟ ฟิก แอนด์ 600.00 ร้านพีเจกราฟ ฟิก แอนด์ 600.00 เปน็ผู้รับจา้งที่มีอาชีพ เลขที่ 147/2558

และป้ายปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ขนาด 0.60 x 1.00 ซม. จ้านวน  ดีไซน์ ดีไซน์ รับจา้งงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 ก.ค. 2558

1 ป้าย ตามโครงการจัดต้ังแปลงเรียนรู้ตามแนวพระราชด้ารัสเศรษฐกจิ
พอเพียง ประจ้าปี 2558
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รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
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ซ้ือหรอืจ้าง

3 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 270 ชุด ในราคาชุดละ 6,750.00 6,750.00 ตกลงราคา นางอรัญญา  พริกประสงค์ 6,750.00 นางอรัญญา  พริกประสงค์ 6,750.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที่ 148/2558

25 บาท โดยอาหารวา่ง 1 ชุด ประกอบด้วย ขนมเบเกอร่ี 1 ชิ้น, ปฏิบัติงานดังกล่าวได้ ลว. 7 ก.ค. 2558

กาแฟ/โอวลัติน ชนิดซอง 1 ซอง และน้้าด่ืม 1 ขวด ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกนัโรคไข้เลือดออก ประจ้าปีงบประมาณ 2558

4 จ้างเหมาบริการท้าตรายางของส้านักปลัด จ้านวน 23 อัน เพือ่ใช้ในการ 7,700.00 7,700.00 ตกลงราคา ร้านนครบล็อกตรายาง การพมิพ์ 7,700.00 ร้านนครบล็อกตรายาง การพมิพ์ 7,700.00 เปน็ผู้รับจา้งที่มีอาชีพ เลขที่ 149/2558

ปฏิบัติงานราชการของพนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว รับจา้งงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 8 ก.ค. 2558

กบัผู้มาติดต่อราชการกบั ทต.นาสาร

5 จา้งเหมาบริการท้าแปลงปลูกผักไร้ดินพร้อมอปุกรณ์ปลูก จ้านวน 4 แปลง 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา นายนิมิตร  พูลมี 40,000.00 นายนิมิตร  พูลมี 40,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที่ 150/2558

ขนาด 1.00 x 2.50 ม. ยาว 0.00 x 0.00 ซม. พร้อมท้าการปลูกผักได้ รับจ้างงานดังกล่าวได้ดี ลว. 16 ก.ค. 2558

โดยใช้เหล็กขนาด 4 หุน  ส้าหรับเป็นแปลงปลูกผักสาธติให้กบัผู้เข้า
ร่วมกจิกรรมได้ท้ากจิกรรมให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการจัดต้ัง
แปลงเรียนรู้ตามแนวพระราชด้ารัสเศรษฐกจิพอเพียง ในวันที่ 14 ส.ค. 58
ณ บ้านนายประเสริฐ  มิตรรัตน์ บ้านเลขที่ 159/2 หมู่ที่ 6

6 จ้างท้าปา้ยไวนลิแบบแขวนประชาสัมพันธโ์ครงการ ขนาด 1.20x3.00 เมตร 540.00 540.00 ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟิกแอนดีไซน์ 540.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนดีไซน์ 540.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที่ 151/2558

จ้านวน 1 ป้าย ตามโครงการป้องกนัควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า รับจ้างงานดังกล่าวได้ดี ลว. 16 ก.ค. 2558

ปาก ประจ้าปี 2558 ในวนัที่  17 กรกฎาคม 2558 ณ ศพด.ทต.นาสาร

7 ค่าจ้างเหมาบริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ้านวน 65 ชุด ส้าหรับ 1,625.00 1,625.00 ตกลงราคา นางประทีป  มโนเลิศ 1,625.00 นางประทีป  มโนเลิศ 1,625.00 เปน็ผู้รับจา้งที่มีอาชีพ เลขที่ 152/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการป้องกนัควบคุมการระบาดของโรคมือ รับจา้งงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 16 ก.ค. 2558

เท้า ปาก ประจ้าปีการศึกษา 2558 ในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2558
ณ ศพด.ทต.นาสาร
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8 จ้างวางท่อระบายน้้า คสล.ถนนสายชลประทานเกาะหลอด หมู่ที่ 5 72,400.00 72,200.00 ตกลงราคา นางเยาวเรศ   โคจีจุล 72,000.00 นางเยาวเรศ   โคจีจุล 72,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที่ 153/2558
ต้าบลนาสาร โดยร้ือท่อระบายน้้า คสล. ขนาด  0.80x1.00 ม. ปฏบิัติงานดังกล่าวได้ดี ลว. 16 ก.ค. 2558

จ้านวน 8 ท่อนออก และวางท่อ คสล.ใหม่ ขนาด     0.80x1.00 ม.
จ้านวน 9 ท่อน และท้ากา้แพงกั้นน้้ากดัเซาะที่ปลายปากท่อ ทั้ง 2 ข้าง
พร้อมเทพืน้ คสล. หลังท่อ จ้านวน 12 ตร.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลน

9 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตต้าบลนาสาร จ้านวน 2 สาย 94,100.00 93,400.00 ตกลงราคา นายนิรัตน์  นิชานนท์ 93,000.00 นายนิรัตน์  นิชานนท์ 93,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที่ 154/2558

คือ สายป่ารักษ์น้้า-ศาลาเวช หมู่ที่ 3 และสายนายร่ิน-ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 ปฏบิัติงานดังกล่าวได้ดี ลว. 16 ก.ค. 2558

10 จ้างเหมาบริการตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ โดยติดต้ังป้ายไวนิลพระบรม 28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา นางสาวกนกพชิญ ์ สัจจมาศ 28,000.00 นางสาวกนกพชิญ ์ สัจจมาศ 28,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที่ 155/2558

ฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขนาด 2.4x1.2 ม. ปฏบิัติงานดังกล่าวได้ดี ลว. 22 ก.ค. 2558

พร้อมติดต้ังโครงไม้และฐานวางพานพุม่ ประดับตกแต่งผ้าบริเวณพระบรม
ฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณพานพุม่ ติด
ต้ังไฟรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับต้นไม้ด้านหน้าซุ้ม และจัดเคร่ือง
ถวายเคร่ืองถวายราชสักการะ จ้านวน 1 ซุ้ม ณ บริเวณหน้าส้านักงาน
ทต.นาสาร ตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติ 12 สิงหามหาราชินี

11 จ้างเหมาบริการตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา จ้านวน 1 คัน และตกแต่ง 4,200.00 4,200.00 ตกลงราคา นางวนัเพ็ญ  กายโรจน์ 4,200.00 นางวนัเพ็ญ  กายโรจน์ 4,200.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที่ 156/2558

ต้นเทียนพรรษา จ้านวน 7 ต้น โดยการประดับตกแต่งด้วยผ้า และ ปฏบิัติงานดังกล่าวได้ดี ลว. 22 ก.ค. 2558

ดอกไม้สด ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 วดั ประจ้าปี
งบประมาณ 2558

12 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลทรงพระเจริญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรม 8,100.00 8,100.00 ตกลงราคา ร้านมีดี กราฟฟิค 8,100.00 ร้านมีดี กราฟฟิค 8,100.00 เปน็ผู้รับจา้งที่มีอาชีพ เลขที่ 157/2558

ราชินีนาถ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร โครงเคร่าไม้ พร้อมติดต้ัง ณ รับจา้งงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 27 ก.ค. 2558

บริเวณโรงเรียนวดัคันนาราม หมู่ที่ 4 ต้าบลนาสาร

13 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธก์จิกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกยีรติ 700.00 450.00 ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซส์ 450.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซส์ 450.00 เปน็ผู้รับจา้งที่มีอาชีพ เลขที่ 158/2558

ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จ้านวน  1 ป้าย ตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติ รับจา้งงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 27 ก.ค. 2558

12 สิงหามหาราชินี



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

ล าดั
บ

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรอืจ้าง

14 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บบ 1709 นศ. จ้านวน 1 คัน 11,519.00 11,519.00 ตกลงราคา บจก.บี.พ.ีออโต้เซ็นเตอร์ 11,519.00 บจก.บี.พ.ีออโต้เซ็นเตอร์ 11,519.00 เปน็ผู้รับจา้งที่มีอาชีพ เลขที่ 159/2558

รหสัครุภณัฑ์ 005 46 0002 โดยท้าการซ่อมบ้ารุงระบบช่วงล่างและอืน่ๆ (1997) (1997) รับจา้งงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 27 ก.ค. 2558

ที่เกี่ยวข้อง รวมจ้านวน  17 รายการ

15 จ้างกอ่สร้างอาคารและสถานประกอบการอื่นๆ ของเทศบาลต้าบลนาสาร 12,814,000.00 12,835,000.00 e-auction หจก.ศิริวทิย์การช่าง 12,810,000.00 หจก.ศิริวทิย์การช่าง 12,805,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด เลขที่ E15/2558

อ้าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 9 งาน จ้านวน 1 โครงการ หจก.จตุพรภัณฑ์ 12,815,000.00 มีคุณสมบัติถกูต้องตาม ลว. 24 ก.ค. 2558

ประกอบด้วย 1. งานถนนภายในส้านักงานพร้อมทางเข้าและระบบระบายน้้า หจก.ทวผีลพัฒนากอ่สร้าง 12,815,000.00 เอกสารประมูลจ้างฯ

2. งานร้ัวกา้แพง, 3. งานลานคอนกรีต, 4. งานลานจอดรถจักรยานยนต์
พร้อมโรงคลุม 32 คัน จ้านวน 2 หลัง, 5. งานกอ่สร้างลานจอดรถยนต์
พร้อมโรงคลุม 36 คัน จ้านวน 1 หลัง, 6. งานกอ่สร้างป้อมยามชั้นเดียว 
จ้านวน 1 หลัง, 7. งานกอ่สร้างอาคารโรงจอดรถส้าหรับจอดรถ
เกบ็ขยะ, รถบรรทุกน้้าอเนกประสงค์, และรถกระเช้า จ้านวน  1 หลัง,
8. งานกอ่สร้างอาคาร อปพร. ชั้นเดียว จ้านวน 1 หลัง,
9. งานกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุม 
ชั้นล่างใช้ประกอบกจิกรรมนันทนาการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ชั้น จ้านวน  1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลนาสาร) 

(ลงชื่อ)          อรุชา   ตามภานนท์          ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)            เพ็ญศรี  นิลวานิช              ผู้ตรวจสอบ
               (นางอรุชา   ตามภานนท)์                   (นางเพ็ญศรี   นิลวานิช)  
                    นักวชิาการพัสดุ                    ผู้อ้านวยการกองคลัง


