
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจัดซ้ือ

1 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2558 75,538.40 75,538.40 กรณีพิเศษ หจก.นครแดร่ีพลัส 75,538.40 หจก.นครแดร่ีพลัส 75,538.40 เป็นผู้ขายทีไ่ด้รับสิทธิ์ เลขที ่2/2559
จ านวนเด็ก 574 คน ระยะเวลา 20 วันท าการ ต้ังแต่วันที ่1 - 30 จาก อ.ส.ค.ให้จ าหน่าย ลว. 1 ธ.ค. 2558

ธันวาคม 2558 เปน็นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนดิถุง จ านวน นมโรงเรียนในเขตภาคใต้

11,480 ถุง ราคาถุงละ 6.58 บาท

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนของส านกัปลัด ทต.นาสาร คร้ังที ่2 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บจก.ซัสโก ้(มหาชน) 100,000.00 บจก.ซัสโก ้(มหาชน) 100,000.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที ่10/2559
ประจ าเดือน ธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 สาขานาพรุ สาขานาพรุ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 1 ธ.ค. 2558

3 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว เปน็ถังขยะมูลฝอยพลาสติก ทรงกลม ไม่มี 100,000.00 99,400.00 ตกลงราคา ร้านปกรณ์รวมภณัฑ์พาณิช 99,400.00 ร้านปกรณ์รวมภณัฑ์พาณิช 99,400.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที ่11/2559
ฝาปดิ ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกว่า 200 ลิตร มีหหูิว้กลางถังทัง้ 2 ข้าง ร้าน ก.เจษฎาการดับเพลิง 107,100.00 ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 8 ธ.ค. 2558

เจาะรูกัน้ถังระบายน้ าสกปรก จ านวน 110 ถัง และถังขยะพลาสติก ร้านจักรกฤษเคมีคอล 111,000.00 
ทรงเหล่ียม มีล้อ มีฝาปดิ ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกว่า 120 ลิตร จ านวน
8 ถัง

4 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เปน็กระเบือ้งช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติั จ านวน 2,700.00 2,645.00 ตกลงราคา ร้านวัชรินทร์วัสดุกอ่สร้าง 2,645.00 ร้านวัชรินทร์วัสดุกอ่สร้าง 2,645.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที ่12/2559
 5 รายการ เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติัวาตภยักรณีฉุกเฉินในเขต ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 21 ธ.ค. 2558

พืน้ทีต่ าบลนาสารใช้ท าการซ่อมแซมบา้นเรือนทีไ่ด้รับความเสียหาย 
เมื่อวันที ่18  ธันวาคม 2558 จ านวน 5 ราย

5 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว เปน็ถุงมือเกบ็ขยะ จ านวน 186 คู่ และ 17,000.00 16,860.00 ตกลงราคา หจก. ล้ิมจี่เซ้ง 16,860.00 หจก. ล้ิมจี่เซ้ง 16,860.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที ่13/2559
หนา้กากอนามัย จ านวน 7 กล่อง ส าหรับใช้ในงานจัดเกบ็ขยะมูลฝอย ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 22 ธ.ค. 2558

และส่ิงปฏกิลู เพือ่ปอ้งกนัการติดเชื้อจากการปฏบิติังานของพนกังาน
จัดเกบ็ขยะ

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  หมึกพิมพ์เลเซอร์ 28,000.00 27,120.00 ตกลงราคา บจก.โกลบอล 205 27,120.00 บจก.โกลบอล 205 27,120.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที ่14/2559
รุ่น Canon IP 8770 (1 ชุด 6 สี)  จ านวน 4 ชุด และหมึกพิมพ์ โทนเนอร์ เดลิเวอร่ี โทนเนอร์ เดลิเวอร่ี ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 23 ธ.ค. 2558

เลเซอร์ รุ่น Sumsung SCX 3200 จ านวน 4 ตลับ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2558
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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งานจัดจ้าง
1 จ้างกอ่สร้างถนน คสล.สายสะพานเชียร-ทุง่ไสคา หมู่ที ่6 ต าบลนาสาร 494,000.00 490,000.00 ตกลงราคา หจก.ท าเนยีบกอ่สร้าง 489,000.00 หจก.ท าเนยีบกอ่สร้าง 488,500.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่1/2559

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 240 ม. ถมหนิ หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้าง 490,000.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ธ.ค. 2558
คลุกไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์ หจก.อินทชันครกรุ๊ป 489,000.00 
1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร จ านวน 1 สาย

2 จ้างกอ่สร้างถนน คสล.สายซอยตาทพิอุทศิ หมู่ที ่4 ต าบลนาสาร 497,000.00 492,000.00 ตกลงราคา หจก.ท าเนยีบกอ่สร้าง 491,000.00 หจก.ท าเนยีบกอ่สร้าง 490,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่2/2559
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 245 ม. ถมหนิ หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้าง 491,500.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ธ.ค. 2558

คลุกไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์ หจก.อินทชันครกรุ๊ป 492,000.00 
1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร จ านวน 1 สาย

3 จ้างกอ่สร้างถนน คสล.สายอ าเภอ-หว้ยพระ หมู่ที ่6 ต าบลนาสาร 494,000.00 490,000.00 ตกลงราคา หจก.ท าเนยีบกอ่สร้าง 489,000.00 หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้าง 487,500.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่3/2559
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 240 ม. ถมหนิ หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้าง 488,500.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 9 ธ.ค. 2558
คลุกไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์ หจก.อินทชันครกรุ๊ป 490,000.00 
1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร จ านวน 1 สาย

4 จ้างกอ่สร้างถนน คสล.สายเทยีนขาวพร้อมอุทศิ หมู่ที ่4 ต าบลนาสาร 494,000.00 490,000.00 ตกลงราคา หจก.ท าเนยีบกอ่สร้าง 487,000.00 หจก.ท าเนยีบกอ่สร้าง 487,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่4/2559
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 240 ม. ถมหนิ หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้าง 490,000.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 18 ธ.ค. 2558

คลุกไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์ หจก.อินทชันครกรุ๊ป 488,800.00 
1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร จ านวน 1 สาย

5 จ้างตัดหญ้าและก าจัดวัชพืชไหล่ทางถนน คสล.ในเขตพืน้ทีต่ าบลนาสาร 49,300.00 49,300.00 ตกลงราคา นายส าราญ  ขุนไชยการ 49,300.00 นายส าราญ  ขุนไชยการ 49,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที ่28/2559
จ านวน 29 สาย ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 1 ธ.ค. 2558

6 จ้างซ่อมบ ารุงรถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ บม 4790 นศ. จ านวน 1 คัน 70,000.00 63,820.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มไพรส์ การดับเพลิง 63,820.00 ร้านเอ็มไพรส์ การดับเพลิง 61,970.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที ่29/2559
003 49 0001 ส าหรับใช้ในการปฏบิติังานปอ้งกนัและบรรเทา ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 14 ธ.ค. 2558

สาธารณภยัและเตรียมความพร้อมในการปฏบิติังานทนัทว่งที

7 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนสต์ส่วนกลาง กพ 8215 นศ. จ านวน 6,000.00 5,786.56 ตกลงราคา บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช 5,786.56 บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช 5,786.56 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่30/2559
1 คัน หมายเลขครุภณัฑ์ 005 57 0003 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 22 ธ.ค. 2558
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8 จ้างเหมาบริการเต้นท ์โต๊ะ เกา้อี้ จ านวน 6 ชุด ระยะเวลา 4 วัน 3,200.00 3,200.00 ตกลงราคา นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 3,200.00 นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 3,200.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที ่31/2559
ตามโครงการเฝ้าระวังปอ้งกนัจากเหตุสาธารณภยัและอุบติัเหตุบน ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 28 ธ.ค. 2558

ทอ้งถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ ประจ าป ีพ.ศ. 2559

9 จ้างท าปา้ยไวนลิแบบแขวน ขนาด 1.50 x 5.00 เมตร จ านวน  1 ปา้ย 1,575.00 1,575.00 ตกลงราคา ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซส์ 1,575.00 ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซส์ 1,575.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่32/2559
และขนาด 1.00 x 3.00 เมตร ตามโครงการเฝ้าระวังปอ้งกนัจากเหตุ ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 28 ธ.ค. 2558

สาธารณภยัและอุบติัเหตุบน ทอ้งถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ ประจ าปี
พ.ศ. 2559

10 จ้างท าโครงเหล็ก ขนาด 2.44X1.22 เมตร พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 5,000.00 5,120.00 ตกลงราคา นายจะเร  ปานสัสดี 5,000.00 นายจะเร  ปานสัสดี 5,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่สามารถ เลขที ่33/2559
บนรถยนต์ส่วนกลาง บบ 1709 นศ. จ านวน 1 โครง ส าหรับใช้ในการ ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 28 ธ.ค. 2558

ประชาสัมพันธ์กจิกรรมต่างๆ ของ ทต.นาสารใหป้ระชาชนในพืน้ที่
รับทราบ

(ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท า (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจสอบ
               (นางอรุชา   ตามภานนท์)                   (นางเพ็ญศรี   นลิวานชิ)  
                    นกัวิชาการพัสดุ                    ผู้อ านวยการกองคลัง


