
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

งานจดัซ้ือ
1 จดัซ้ือยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 8215 นศ จ านวน 4 เส้น 27,600.00 27,600.00 ตกลงราคา หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 27,600.00 หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 27,600.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 37/2559

เพื่อความปลอดภยัในชวีติของผู้ขบัขี่ ผู้ใชร้ถ และเพื่อยดือายกุารใชง้าน ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 8 ม.ีค. 2559

ของทรัพยสิ์น

2 จดัซ้ือไฟหมนุและไฟไซเรน ส าหรับรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอดัท้าย 11,300.00 11,300.00 ตกลงราคา ร้านเอม็ไพรส์การดับเพลิง 11,300.00 ร้านเอม็ไพรส์การดับเพลิง 11,300.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 38/2559
ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 82-2215 นศ จ านวน     รายการ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 8 ม.ีค. 2559

3 จดัซ้ือครุภณัฑ์ดับเพลิง เป็นสายส่งน้ าดับเพลิงของรถบรรทุกน้ า 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง 45,000.00 ร้านโชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง 45,000.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 39/2559
เอนกประสงค์ ทะเบียน บม 4790 นศ จ านวน 4 เส้น เป็นสายยาง หจก.เอ.ซี.เอส.กรุ๊ป 46,000.00 ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 8 ม.ีค. 2559

อยา่งดี ท าด้วยใยสังเคราะห์ ทนแรงดันสูง ทนความร้อน ขนาด หจก.ภทัรกจิรุ่งเรือง 1999 45,400.00 
2.50 นิ้ว ความยาว 20 เมตร ต่อเส้น พร้อมขอ้ต่อสวมเร็วหัวท้าย
ชนิดทองเหลือง

4 จดัซ้ือครุภณัฑ์ดับเพลิง เป็นแท่นปืนฉดีน้ าบนรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา ร้านเมืองคอนเซฟต้ีแอนด์เซอร์วสิ 55,000.00 ร้านเมอืงคอนเซฟต้ีแอนด์ 54,000.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 40/2559
ทะเบียน บม 4790 นศ จ านวน 1 ชดุ ส าหรับใชติ้ดต้ังบนรถดับเพลิง ร้านสิงหราช เซฟต้ี 58,000.00 เซอร์วสิ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 17 ม.ีค. 2559

ชนิดใชต่้อกบัท่อขนาด 2.50 นิ้ว มคัีนบังคับ สามารถปรับให้สูงต่ า ร้าน ว.สุขสวสัด์ิ 65,000.00 
หมนุได้รอบตัว มคีวามคล่องตัวในการใชง้านสูง

5 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยขุองกองชา่ง ทต.นาสาร จ านวน 21 รายการ 100,000.00 92,259.00 ตกลงราคา ร้านแสนสิริอปุกรณ์ไฟฟ้า 92,259.00 ร้านแสนสิริอปุกรณ์ไฟฟ้า 92,259.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 41/2559
ส าหรับใชใ้นการซ่อมบ ารุงงานไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย และ ร้านน้ าทพิย์รุ่งเรืองการไฟฟ้า 106,715.00 ร้านน้ าทพิย์รุ่งเรืองการไฟฟ้า ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 25 ม.ีค. 2559

อื่นๆ ให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ ลดปัญหาการเกดิอาชญากรรม
ลดการเกดิอบุัติเหตุบนท้องถนนในยามค่ าคืน

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับกองชา่ง จ านวน   5 รายการ 12,104.00 12,104.00 ตกลงราคา ร้านโกลบอลรวยแรง 12,104.00 ร้านโกลบอลรวยแรง 12,104.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 42/2559
เพื่อใชใ้นการปฏบิัติราชการของกองชา่ง ทต.นาสาร ร้านร้านเอเอไอทีเดลิเวอร่ี 13,180.00 ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 31 ม.ีค. 2559

ร้านสองพี่น้องไอที 12,990.00 และเสนอราคาต่ าสุด

วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2559
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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งานจดัจา้ง
1 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์กองชา่ง หมายเลขครุภณัฑ์ 416 48 0008 2,030.00 2,030.00 ตกลงราคา บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 2,030.00 บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 2,030.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 65/2559

จ านวน 1 เคร่ือง เนื่องจากเกดิประกายไฟและเผาไหมท้ี่ Power ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 3 ม.ีค. 2559

Suppy ด้านหลังซีพีย ูของเคร่ืองดังกล่าว 

2 จา้งตัดหญ้าและก าจดัเศษวชัพืชไหล่ทางถนน คสล.ในเขต ทต. นาสาร 49,300.00 49,300.00 ตกลงราคา นายส าราญ ขนุไชยการ 49,300.00 นายส าราญ ขนุไชยการ 49,000.00 เป็นผู้รับจา้งทีส่ามารถ เลขที่ 66/2559
จ านวน 29 สาย พร้อมท าความสะอาดและขนทิ้ง ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 7 ม.ีค. 2559

3 จา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักปลัด หมายเลขครุภณัฑ์ 600.00 600.00 ตกลงราคา ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 600.00 ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 600.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 67/2559
416 51 0014 จ านวน 1 เคร่ือง เนื่องจากไมส่ามารถใชป้ฏบิัติงานได้ ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 8 ม.ีค. 2559

4 จา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์กองสวสัดิการ หมายเลขครุภณัฑ์ 1,690.00 1,690.00 ตกลงราคา บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 1,690.00 บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 1,690.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 68/2559
416 49 0010 จ านวน 1 เคร่ือง เนื่องจากไมส่ามารถใชป้ฏบิัติงานได้ ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 8 ม.ีค. 2559

5 จา้งท าป้ายไวนิลแบบแขวน ขนาด  1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย 1,602.00 1,602.00 ตกลงราคา ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซน์ 1,602.00 ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซน์ 1,602.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 69/2559
เปน็ปา้ยจัดโครงการควบคุมปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปงีบประมาณ ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 8 ม.ีค. 2559

พ.ศ. 2559 และป้ายไวนิลติดต้ังขา้งรถประชาสัมพันธ ์ขนาด 
3.00x1.30 เมตร จ านวน 2 ป้าย ตามโครงการรณรงค์ป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออก

6 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ืองตามก าหนดระยะเวลาของรถบรรทุกขยะ 7,600.00 7,547.41 ตกลงราคา บจก.อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ 7,547.41 บจก.อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ 7,547.41 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 70/2559
มลูฝอยแบบอดัท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 82-2215 นศ จ านวน (1991) (1991) ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 16 ม.ีค. 2559

1 คัน

(ลงชื่อ)           อรุชา  ตามภานนท์             ผู้จดัท า (ลงชื่อ)              เพ็ญศรี  นิลวานิช             ผู้ตรวจสอบ
               (นางอรุชา    ตามภานนท)์                   (นางเพ็ญศรี   นิลวานิช)  
               นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ                    ผู้อ านวยการกองคลัง


