
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคา

งานจัดซ้ือ
1 ซ้ือของสมนาคุณ จ านวน 3 ชิ้น เป็นกรอบรูปไม้ ขนาด 12x15 นิ้ว เพือ่

มอบให้หน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาสาร ระหวา่งวนัที่ 16-19 มิ.ย. 
2557

4,500.00      4,500.00     ตกลงราคา  ร้านเคร่ืองถมศรีวชิัย 4,500.00        ร้านเคร่ืองถมศรีวชิัย 4,500.00      

2 ซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ฝึกอบรมดูงาน จ านวน 3 รายการ ตาม
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาสาร 
ระหวา่งวนัที่ 16-19 มิ.ย. 2557

5,000.00      5,000.00     ตกลงราคา หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 5,000.00       หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 5,000.00      

3 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าส าหรับกองช่าง ประจ าปี 2557 จ านวน 27 รายการ 100,000.00  100,000.00 ตกลงราคา  ร้านแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟ้า 99,335.00      ร้านแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟ้า 99,335.00   
4 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับกองคลัง จ านวน 4 รายการ 14,600.00    14,600.00   ตกลงราคา  ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 14,600.00      ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 14,600.00   

งานจัดจ้าง
1  จา้งซ่อมแซมระบบไฟหน้า-หลัง และแวก็ชาร์จน้ ายาแอร์ รถบรรทุกขยะมูล

ฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-6857 นศ จ านวน 1 คัน
3,550.00      3,550.00     ตกลงราคา นายสนธยา  ขนานเอก 3,550.00       นายสนธยา  ขนานเอก 3,550.00      

2 จา้งซ่อมประตูส านักงานและประตูห้องประชุม ทต.นาสาร โดยท าการ
เปล่ียนโช๊คอัพบานประตูสวงิ 4 ตัว กลอนประตู 2 ชุด แต่งบานประตู 
ซ่อมแซมบานประตูในอาคาร ทต.นาสาร

5,000.00      5,000.00     ตกลงราคา นายสุรเชษฐ์  สุรญาณน์ 5,000.00       นายสุรเชษฐ์  สุรญาณน์ 5,000.00      

3 จา้งเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจ าทาง แบบ 2 ชั้น ไม่น้อยกวา่ 
50 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน พร้อมคนขับ ระยะเวลา 3 วนั ระหวา่งวนัที่ 
17-19 มิถุนายน 2557 และจา้งเหมาเรือโดยสารหางยาวข้ามฝาก ไม่
น้อยกวา่ 60 ที่นั่ง จ านวน 1 ล า พร้อมคนขับ ระยะเวลา 1 วนั คือในวนัที่
 19 มิถุนายน 2557 ส าหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ศึกษาดู
งานจากจงัหวดันครศรีธรรมราช-กระบี-่พังงา และเป็นยานพาหนะในการ
ข้ามฟากไปยงัหมู่บ้านเกาะปันหย ีตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานส าหรับ
ผู้บริหารและเจา้หน้าที่ท้องถิ่นของ ทต.นาสาร ระหวา่งวนัที่ 16-19 
มิถุนายน 2557

51,000.00    51,000.00   ตกลงราคา นายเจะอูเซ็ง  สาและ 51,000.00     นายเจะอูเซ็ง  สาและ 51,000.00   

4 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์ขนาด 1.20x3.00 เมตร จ านวน 1 
ป้าย โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานส าหรับผู้บริหารและเจา้หน้าที่ท้องถิ่น
ของ ทต.นาสาร ระหวา่งวนัที่ 16-19 มิถุนายน 2557

540.00         540.00        ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 540.00          ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 540.00        

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มถุินายน  2557
เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธซ้ืีอ/จ้าง
การเสนอราคา

การพิจารณาคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

วงเงนิ
งบประมาณ



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มถุินายน  2557
เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธซ้ืีอ/จ้าง
การเสนอราคา

การพิจารณาคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

วงเงนิ
งบประมาณ

5 จา้งเหมาตัดตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โดยการจดัดอกไม้สดส าหรับโต๊ะ
ประธาน, โต๊ะวทิยากร, โต๊ะลงทะเบียน, โต๊ะหมู่บูชา โพเดียม จ านวน 5 ชุด
 และจา้งประดับตกแต่งผูกผ้าสถมนที่ฝึกอบรม ให้เรียบร้อยสวยงาม จ านวน
 1 รายการ และค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ที่เกียวกับการฝึกอบรม 
จ านวน 1 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมดูงานส าหรับผู้บริหารและเจา้หน้าที่
ท้องถิ่น ทต.นาสาร ในวนัที่ 16 มิ.ย. 2557

4,500.00      4,500.00     ตกลงราคา นางวนัเพ็ญ  กายโรจน์ 4,500.00       นางวนัเพ็ญ  กายโรจน์ 4,500.00      

6 ก่อสร้างถนน คสล.สายพิมานพรหมแยก 3 หมู่ที่ 7 ต าบลนาสาร 84,000.00    84,000.00   ตกลงราคา หจก.ท าเนียบก่อสร้าง 82,000.00     หจก.ท าเนียบก่อสร้าง 82,000.00   

7 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยพระ 2   797,000.00 797,000.00 สอบราคา  หจก.อภิชัจจบ์ริการ 796,000.00    หจก.พรหมคีรีธรุกิจ 794,000.00 มีคุณสมบัติครบ
หมู่ที่ 6 ต าบลนาสาร  หจก.พรหมคีรีธรุกิจ 795,000.00   ถ้วนตามเง่ือนไข

เอกสารสอบราคา

8  ปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยเทพรักษา หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร   447,000.00 447,000.00 สอบราคา หจก.ก.วจิติรการโยธา 445,000.00   หจก.ก.วจิติรการโยธา 444,000.00 มีคุณสมบัติครบ
หจก.อภิชัจจบ์ริการ 446,000.00   ถ้วนตามเง่ือนไข

เอกสารสอบราคา

9 ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศพด.ทต.นาสาร หมู่ที่ 4 ต าบลนาสาร   631,000.00 631,000.00 สอบราคา หจก.นครซ้งฮวด 630,000.00   หจก.ณัฒน์ฐิติ 628,000.00 มีคุณสมบัติครบ
หจก.ณัฒน์ฐิติ 629,000.00   ถ้วนตามเง่ือนไข

เอกสารสอบราคา

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


