
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาลต าบลนาสาร
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2558

ล าดับ
ที่

วิธกีารจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง ราคาทีพิ่จารณาคัดเลือก
วงเงินต่ าหรอืสูงกว่า 
ราคากลาง (+สูง)    

(-ต่ ากว่า)
หมายเหตุ

1 จดัซ้ือโดยวธิตีกลงราคา 4 133,295.00        133,295.00        133,295.00                  -                     
2 จดัจา้งโดยวธิตีกลงราคา 11 408,214.52        407,344.00        404,144.00                  3,200.00-            
3 จดัซ้ือโดยวธิสีอบราคา -                     
4 จดัจา้งโดยวธิสีอบราคา 1 1,673,000.00     1,673,000.00     1,539,000.00               134,000.00-        
5 จดัซ้ือโดยวธิปีระกวดราคา -                     
6 จดัจา้งโดยวธิปีระกวดราคา -                     
7 จดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ -                     
8 จดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิกีรณีพเิศษ 1 -                      -                     -                               -                     
9 จดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิอีเิล็กทรอนิกส์ 6 4,503,000.00     4,171,000.00     3,117,000.00               1,054,000.00-     

23 6,717,509.52    6,384,639.00    5,193,439.00              1,191,200.00-    

ได้น าข้อมูลเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้งตามแบบ สขร.1 (ประจ าเดือน พฤษภาคม 2558)
เผยแพร่ เมือ่วนัที ่ 2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  โดยวธิ ี ปิดประกาศไว ้ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร จดัส่งส าเนาใหก้บัอ าเภอพระพรหมและหมูบ่้าน
และประกาศลงเวบ็ไซด์ของเทศบาลต าบลนาสาร
ไม่ได้น าข้อมูลเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้งตามแบบ สขร.เผยแพร่ เหตุเพราะ .............................................................................................................

รวม

(ลงชื่อ) ............................................ ผู้รายงาน
(นางเพญ็ศรี  นิลวานิช)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง



แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

งานจัดซ้ือ
1 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองโทรสาร รหสัครุภณัฑ์ 479 54 0003 เป็นหมึกรุ่น 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา บจก. ริโก ้(ประเทศไทย) 3,745.00 บจก. ริโก ้(ประเทศไทย) 3,745.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที ่46/2558

RICOH 11SP3400TN จ านวน  1 ตลับ ส่ิงของดังกล่าว ลว. 11 พ.ค. 2558
2 ซ้ือวสัดุส านักงานของ ศพด.ทต.นาสาร ประจ าภาคเรียนที ่1/2558 18,400.00 18,400.00 ตกลงราคา ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 18,400.00 ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ 18,400.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที ่47/2558

ประกอบด้วย ชุดโต๊ะอนุบาล จ านวน 3 ชุด, ล๊อกเกอร์ 3 ช่อง จ านวน ส่ิงของดังกล่าว ลว. 22 พ.ค. 2558

11 ตัว และชั้นวางของกระเบือ้ง 2 ชั้น จ านวน 1 อนั
3 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองช่าง จ านวน 1 รายการ เป็นหมึกคอมพวิเตอร์ 11,150.00 11,150.00 ตกลงราคา บจก.โกลบอล205 โทนเนอร์ 11,150.00 บจก.โกลบอล205 โทนเนอร์ 11,150.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที ่48/2558

Canon IP8770  จ านวน  1 ชุด ส่ิงของดังกล่าว ลว. 22 พ.ค. 2558
4 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนของส านักปลัด ทต.นาสาร ประจ าปีงบ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บจก. ซัสโก ้(มหาชน) 100,000.00 บจก. ซัสโก ้(มหาชน) 100,000.00 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที ่49/2558

ประมาณ พ.ศ. 2558 คร้ังที ่5 ประจ าเดือน มิถุนายน-กรกฏาคม 2558 ส่ิงของดังกล่าว ลว. 29 พ.ค. 2558
5 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 498,990.20 450,449.30 กรณีพเิศษ หจก.นครแดร่ีพลัส 450,449.30 หจก.นครแดร่ีพลัส 450,449.30 เปน็ผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที ่3/2558

2558 ใหก้บัโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 5 โรง และ ส่ิงของดังกล่าว ลว. 15 พ.ค. 2558

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน  1 ศูนย์  ระยะเวลา 115 วนั
งานจัดจ้าง

1 จา้งซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 416 46 0006 ของส านักปลัด 700.00 700.00 ตกลงราคา ร้านเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 700.00 ร้านเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 700.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่121/2558
โดยการติดต้ังโปรกแกรม windows และติดต้ัง Driver Print  1 ชุด รับจ้างงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 8 พ.ค. 2558

2 จา้งซ่อมแซมถนนหนิคลุกสายวงัปอง-คลองหยวด หมู ่1 และสาย 95,500.00 95,500.00 ตกลงราคา นายนิรัตน์  นิชานนท์ 94,000.00 นายนิรัตน์  นิชานนท์ 94,000.00 เป็นผู้รับจา้งทีม่ีความ เลขที ่122/2558
นายร่ิน-คลองหยวด หมู ่6 สามารถท างานดังกล่าว ลว. 12 พ.ค. 2558

3 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลแบบแขวน ขนาด 1x3 ม. จ านวน 1 ป้าย ตาม 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซนส์ 450.00 ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซนส์ 450.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่123/2558
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน "พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกจิ รับจ้างงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 14 พ.ค. 2558

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558"
4 จา้งเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจ าทาง จ านวน 4 คัน ส าหรับ 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายส าราญ  ขุนไชยการ 4,000.00 นายส าราญ  ขุนไชยการ 4,000.00 เป็นผู้รับจา้งทีม่ีความ เลขที ่124/2558

รับ-ส่งผู้เข้าร่วมกจิกรรมโครงการฝึกอบมและทัศนศึกษาดูงาน "พลังชุมชน สามารถท างานดังกล่าว ลว. 14 พ.ค. 2558

กระตุ้นเศรษฐกจินครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558"
5 จา้งเหมาติดต้ังเสียงตามสายในเขตต าบลนาสารเพิม่เติม จ านวน 13 จดุ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคนิกทีวี 98,500.00 ร้านเทคนิกทีวี 98,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่125/2558

รับจ้างงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 19 พ.ค. 2558
6 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 420 46 0003 ใช้ประจ าอยู่ที่ 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ชุมทอง 1,500.00 นายมนูญ  ชุมทอง 1,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่126/2558

หอ้งคลัง ทต.นาสาร โดยการเปล่ียนคาปาซิเตอร์คอมแอร์ จ านวน 1 ตัว รับจ้างงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 20 พ.ค. 2558
7 จา้งซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 4,800.00 หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 4,800.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่127/2558

แบบอดัท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-6857 นศ. โดยการเปล่ียน รับจ้างงานดังกล่าวโดยตรง ลว. 21 พ.ค. 2558

คันส่งพวงมาลัย จ านวน 1 ตัว พร้อมค่าแรงเปล่ียน

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2558
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรธีรรมราช

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอื
จ้าง

ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

8 จา้งเหมาบริการจา้งผู้ดูแลเด็กใน ศพด.ทต.นาสาร ประจ าปีงบประมาณ 40,064.52 39,194.00 ตกลงราคา น.ส.ปิยนุช ต้ังเจริญกจิวฒันา 39,194.00 น.ส.ปิยนุช ต้ังเจริญกจิวฒันา 39,194.00 เป็นผู้รับจา้งทีม่ีความ เลขที ่128/2558
2558 จ านวน  1 อตัรา ต้ังแต่วนัที ่21 พ.ค. 58 ถึงวนัที ่30 ก.ย. 58 สามารถท างานดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2558

ในอตัราเดือนละ  9,000.- บาท
9 จา้งซ่อมแซมถนนหนิคลุกสายทุง่ไสคา-ก าแพงเซา และสายพระเพรง- 98,200.00 98,200.00 ตกลงราคา นายนิรัตน์  นิชานนท์ 97,000.00 นายนิรัตน์  นิชานนท์ 97,000.00 เป็นผู้รับจา้งทีม่ีความ เลขที ่129/2558

นาสีพฒุ หมู ่6 สามารถท างานดังกล่าว ลว. 25 พ.ค. 2558
10 จา้งเหมาบริการคนงานเกบ็ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู ประจ าปีงบประมาณ 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา นายหริรักษ ์ จนัอนุ 32,000.00 นายหริรักษ ์ จนัอนุ 32,000.00 เป็นผู้รับจา้งทีม่ีความ เลขที ่130/2558

2558 จ านวน 1 อตัรา ต้ังแต่วนัที ่1 ม.ิย. 58 ถึงวนัที ่30 ก.ย. 58 สามารถท างานดังกล่าว ลว. 29 พ.ค. 2558

ในอตัราเดือนละ  8,000.- บาท
11 จา้งเหมาบริการคนงานเกบ็ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู ประจ าปีงบประมาณ 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา นายสมคิด  แสนกล 32,000.00 นายสมคิด  แสนกล 32,000.00 เป็นผู้รับจา้งทีม่ีความ เลขที ่131/2558

2558 จ านวน 1 อตัรา ต้ังแต่วนัที ่1 ม.ิย. 58 ถึงวนัที ่30 ก.ย. 58 สามารถท างานดังกล่าว ลว. 29 พ.ค. 2558

ในอตัราเดือนละ  8,000.- บาท
12 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.สายรวมญาต หมู ่2 ต าบลนาสาร ขนาดผิว 346,000.00 316,000.00 ประมูลจา้ง หจก.จกัรมณีการโยธา 260,000.00 หจก.ถนอมเมืองกอ่สร้าง 241,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่E9/2558

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หจก.ถนอมเมืองกอ่สร้าง 241,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ลว. 19 พ.ค. 2558

จ านวน 1 สาย บจก.ภเูกต็การเคหะ 243,300.00 ครบถ้วน
หจก.ซีซีจกัรกลและกอ่สร้าง 315,400.00 
หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 242,000.00 
หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 264,000.00 
หจก.เจ.ว.ีอาร์.คอนสตรัคชั่น 280,000.00 

13 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.สายทุง่เนียน-พฒันาทีดิ่น หมู ่3 ต าบลนาสาร 923,000.00 849,000.00 ประมูลจา้ง หจก.จกัรมณีการโยธา 690,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 630,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่E10/2558
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 436.00 เมตร หจก.ถนอมเมืองกอ่สร้าง 650,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ลว. 25 พ.ค. 2558

ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร   จ านวน 1 สาย บจก.ภเูกต็การเคหะ 630,500.00 ครบถ้วน
หจก.ซีซีจกัรกลและกอ่สร้าง 848,000.00 
หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 630,000.00 
หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 670,000.00 
หจก.เจ.ว.ีอาร์.คอนสตรัคชั่น 800,000.00 
หจก.สกลุวงศ์คอมเมอร์เชียล 834,000.00 
หจก.เฉลิมชัยนคร 673,000.00 

14 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.สายเทียนขาวพร้อมอทุิศ หมู ่4 ต าบลนาสาร 846,000.00 779,000.00 ประมูลจา้ง หจก.จกัรมณีการโยธา 670,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 575,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่E11/2558
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หจก.ถนอมเมืองกอ่สร้าง 584,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ลว. 25 พ.ค. 2558

ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร   จ านวน 1 สาย บจก.ภเูกต็การเคหะ 579,000.00 ครบถ้วน
หจก.ซีซีจกัรกลและกอ่สร้าง 778,000.00 
หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 575,000.00 
หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 615,000.00 
หจก.เจ.ว.ีอาร์.คอนสตรัคชั่น 729,000.00 
หจก.สกลุวงศ์คอมเมอร์เชียล 758,000.00 
หจก.เฉลิมชัยนคร 778,000.00 
หจก.สุรยุทธวศิวกรรม 750,000.00 



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญา/ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอื
จ้าง

ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

15 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาทา่-หลังวดัมะม่วงตลอด หมู ่7 ต าบลนาสาร 740,000.00 682,000.00 ประมูลจา้ง หจก.จกัรมณีการโยธา 580,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 486,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่E12/2558
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หจก.นครราชกอ่สร้าง 487,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ลว. 25 พ.ค. 2558

ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร   จ านวน 1 สาย บจก.ภเูกต็การเคหะ 504,567.00 ครบถ้วน
หจก.ซีซีจกัรกลและกอ่สร้าง 681,000.00 
หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 486,000.00 
หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 497,000.00 
หจก.เจ.ว.ีอาร์.คอนสตรัคชั่น 680,000.00 
หจก.สกลุวงศ์คอมเมอร์เชียล 637,000.00 
หจก.เฉลิมชัยนคร 681,000.00 

16 จา้งกอ่สร้างถนนลาดยางฯ สายประตูคลัง หมู ่1 ต าบลนาสาร 811,000.00 761,000.00 ประมูลจา้ง หจก.จกัรมณีการโยธา 619,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 595,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่E13/2558
กวา้ง 4.00 เมตร หนา  0.04 เมตร ระยะทาง 388.00 เมตร หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 595,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ลว. 25 พ.ค. 2558

จ านวน 1 สาย หจก.ซีซีจกัรกลและกอ่สร้าง 760,000.00 ครบถ้วน
หจก.นครศรีเซ็นเตอร์เซอร์วสิ 625,760.00 

17 จา้งกอ่สร้างถนนลาดยางฯ สายวงัปลิง หมู ่5 ต าบลนาสาร 837,000.00 784,000.00 ประมูลจา้ง หจก.จกัรมณีการโยธา 599,999.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 590,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่E14/2558
กวา้ง 4.00 เมตร หนา  0.04 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 590,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ลว. 25 พ.ค. 2558

จ านวน 1 สาย หจก.ซีซีจกัรกลและกอ่สร้าง 783,000.00 ครบถ้วน
18 จา้งกอ่สร้างอาคาร ศพด.ทต.นาสาร แบบไม่ตอกเข็ม (สถ.ศดพ.1) 1,673,000.00 1,673,000.00 สอบราคา หจก.จกัรมณีการโยธา 1,539,000.00 หจก.จกัรมณีการโยธา 1,539,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่4/2558

จ านวน 1 หลัง ตามแบบแปลนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หจก.ถนอมเมืองกอ่สร้าง 1,656,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ลว. 26 พ.ค. 2558
หจก.ณัฒน์ฐิติ 1,618,323.84 ครบถ้วน

(ลงชื่อ)                                          ผู้จดัท า (ลงชื่อ)                                                ผู้ตรวจสอบ
               (นางอรุชา   ตามภานนท์)                   (นางเพญ็ศรี   นิลวานิช)  
                    นักวชิาการพสัดุ                    ผู้อ านวยการกองคลัง


