
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

งานจดัซ้ือ
1 จดัซ้ือเทียนพรรษาเทียนพรรษาแกะสลักลายขนาด 12x100ซม.พร้อม 11,543.00 11,543.00 ตกลงราคา ร้านมณีรัตน์ 11,543.00 ร้านมณีรัตน์ 11,543.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 71/2559

ขาต้ังฐานกลีบดอกบัว จ านวน 7 ชดุ และชดุสังฆทานพร้อมผ้าอาบน้ า ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 13 ก.ค. 2559

ฝน จ านวน 7 ชดุ ส าหรับใชใ้นโครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 
2559 เพื่อถวายเทียนให้กบัวดัต่างๆ ในเขต ทต.นาสาร จ านวน 7 วดั
ในวนัศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

2 จดัซ้ือยางรถยนต์ของรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอดัท้าย ชนิด 6 ล้อ 40,470.00 40,470.00 ตกลงราคา หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 40,470.00 หจก.นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์ 40,470.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 72/2559
ทะเบียน 81-6857 นศ จ านวน 1 คัน ประกอบด้วย ยางนอก 750-16 ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 13 ก.ค. 2559

จ านวน 6 เส้น ยางใน 750-16 จ านวน 6 เส้น ยางรอง 6 เส้น
พร้อมต้ังศูนย ์ถว่งล้อ เนื่องจากยางเกา่เส่ือมสภาพจากการใชง้านมา
เป็นระยะเวลานาน และเพื่อความปลอดภยัของผู้ใชร้ถใชถ้นน

3 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน (แบบพิมพ)์ ใบเสร็จรับเงินค่ามลูฝอย 58-10-16 3,733.75 3,733.75 วธิกีรณีพเิศษ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 3,733.75 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 3,733.75 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย นศ 56402/440
จ านวน 100 เล่ม จ านวน 1 รายการ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 18 เม.ย. 2559

งานจดัจา้ง
1 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครูแรม-ก าแพงเซา หมู่ที่ 1 144,000.00 144,000.00 ตกลงราคา หจก.กวนิทรา การก่อสร้าง 143,500.00 หจก.ภทัรกจิรุ่งเรือง 1999 141,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 20/2559

ต าบลนาสาร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 143,000.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 5 ก.ค. 2559

93.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 279.00 ตารางเมตร หจก.ภทัรกจิรุ่งเรือง 1999 142,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน  1 โครงการ

2 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทียนขาวพร้อมอทุิศ หมู่ที่ 4 266,000.00 266,000.00 ตกลงราคา หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้าง 263,200.00 หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้าง 263,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 21/2559
ต าบลนาสาร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 263,500.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 12 ก.ค. 2559

93.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 279.00 ตารางเมตร หจก.ภทัรกจิรุ่งเรือง 1999 263,800.00 เสนอราคาต่ าสุด
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน  1 โครงการ

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2559
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้ง



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง
ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
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ล าดั
บ
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วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้ง

3 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร หมู่ที่ 7 ต าบลนาสาร 499,000.00 499,000.00 ตกลงราคา หจก.ภทัรกจิรุ่งเรือง 1999 497,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 496,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 22/2559
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 235.00 เมตร หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 496,500.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 12 ก.ค. 2559

ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้าง 497,700.00 เสนอราคาต่ าสุด
940.00 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 
 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน
1 โครงการ

4 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน-ไผ่โปง หมู่ที่ 2 499,000.00 499,000.00 ตกลงราคา หจก.ภทัรกจิรุ่งเรือง 1999 497,200.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 496,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 23/2559
ต าบลนาสาร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 497,000.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 12 ก.ค. 2559

245.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้าง 497,500.00 เสนอราคาต่ าสุด
จราจรไมน่้อยกวา่ 980.00 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาสาร จ านวน 1 โครงการ

5 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเทพรักษา หมู่ที่ 3 ต าบล 499,000.00 499,000.00 ตกลงราคา หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 496,800.00 หจก.สิงห์ทอง พระพรหม 495,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 24/2559
นาสาร ผิวจราจรกวา้ง 3.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้าง 497,000.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 25 ก.ค. 2559

325.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพืน้ที่ผิวจราจร หจก.สิงห์ทอง พระพรหม 496,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
ไมน่้อยกวา่ 975.00 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาสาร จ านวน 1 โครงการ

6 จา้งวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนนสายพรหมสถาน 2 หมู่ที่ 7 224,300.00 227,000.00 ตกลงราคา หจก.สิงห์ทอง พระพรหม 222,300.00 หจก.สิงห์ทอง พระพรหม 222,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 25/2559
ต าบลนาสาร โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล. มอก. ชั้น 3 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 224,000.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 25 ก.ค. 2559

Ø 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 132 ท่อน ระยะทาง 141.00 เมตร หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้าง 223,500.00 เสนอราคาต่ าสุด
พร้อมวางบ่อพัก คสล. ขนาดท่อ 0.40 เมตร จ านวน 11 ท่อน 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน  1 ป้าย รายละเอยีด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 โครงการ

7 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ าเภอ-ห้วยพระ (ชว่งที่ 2) 491,000.00 491,000.00 ตกลงราคา หจก.กวนิทราการกอ่สร้าง 490,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 488,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 26/2559
หมู่ที่ 6 ต าบลนาสาร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 489,000.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 29 ก.ค. 2559

ระยะทาง 245.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร หรือ หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้าง 490,900.00 เสนอราคาต่ าสุด
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 980.00 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลน
เทศบาลต าลนาสาร จ านวน 1 โครงการ
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8 จา้งออกแบบเขยีนแบบและประมาณราคาค่ากอ่สร้างอาคารเรียน 277,000.00 277,000.00 จา้งออกแบบ นายอทุาร  ล่องชมุ 276,500.00 นายอทุาร  ล่องชมุ 276,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่มี เลขที่ 1/2559
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาสาร เป็นอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น วธิคัีดเลือก วา่ที่ร้อยตรีอรุพงศ์ 277,000.00 คุณสมบัติถกูต้อง ลว. 14 ก.ค. 2559

จ านวน 2 หลัง รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,440 ตารางเมตร งบประมาณ แบบจ ากดั ตามเง่ือนไข
ค่ากอ่สร้างทั้งส้ินไมน่้อยกวา่ 14,400,000.- บาท ขอ้ก าหนด

9 จา้งซ่อมแซมขอ้ต่อเชื่อมตัวดันขยะโดยท าการกลึงล้างเกลียวตัวเมยี 3,500.00 3,500.00 ตกลงราคา นายสมศักด์ิ  บุญแกว้ 3,500.00 นายสมศักด์ิ  บุญแกว้ 3,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 115/2559

กลึงเกลียวตัวผู้ใหมพ่ร้อมติดต้ังเชื่อมขาแท่นกระบอกไฮดรอลิคใหม ่ ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 22 ม.ิย. 2559

ของรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอดัท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน โดยตรง
82-2215 นศ. จ านวน 1 คัน

10 จา้งท าตรายางแบบหมกึในตัว "นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร" จ านวน 1,450.00 1,450.00 ตกลงราคา ร้านนครบล็อกตรายาง 1,450.00 ร้านนครบล็อกตรายาง 1,450.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 116/2559

2 อนั และ "ด าเนินการ" จ านวน 1 อนั ส าหรับใชใ้นการปฏบิัติงาน ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 28 ม.ิย. 2559

ราชการส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร โดยตรง

11 จา้งท าเหมาปรับปรุงห้องท างานนายกเทศมนตรี โดยการติดต้ังมา่น 20,380.00 20,380.00 ตกลงราคา ร้านพระพรหมบ้านตกแต่ง 20,380.00 ร้านพระพรหมบ้านตกแต่ง 20,380.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 117/2559

ปรับแสง ขนาด 3.50x2.15 ม. แยกกลาง ปรับซ้าย จ านวน 1 ชดุ, ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 28 ม.ิย. 2559

ขนาด 2.16x2.15 ม. แยกกลาง ปรับขวา จ านวน 1 ชดุ, โดยตรง
ขนาด 0.98x0.86 ม. เกบ็ขา้ง จ านวน 1 ชดุ, ขนาด 2.10x1.80 ม.
แยกกลาง ปรับซ้าย จ านวน 1 ชดุ และขนาด 2.10x1.80 ม. แยกกลาง
ปรับขวา จ านวน 3 ชดุ พร้อมค่าจา้งร้ือถอน

12 ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธก์ารออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 1,296.00 1,296.00 ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 1,296.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 1,296.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 118/2559

ขนาด 2.40x3.60 เมตร จ านวน 4 ป้าย ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 13 ก.ค. 2559

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.... ให้ประชาชนรับทราบ  โดยตรง
ในวนัอาทิตยท์ี่ 7 สิงหาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

13 จา้งเหมาตกแต่งต้นเทียนพรรษา จ านวน 7 ต้น ด้วยพวงมาลัย ดอกไม้ 4,200.00 4,200.00 ตกลงราคา นางวนัเพ็ญ  กายโรจน์ 4,200.00 นางวนัเพ็ญ  กายโรจน์ 4,200.00 เป็นผู้รับจา้งที่ เลขที่ 119/2559

และตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา โดยการประดับตกแต่งด้วยผ้า ดอกไม้ สามารถท างานจา้ง ลว. 13 ก.ค. 2559

พร้อมตีโครงรถส าหรับวางเทียนพรรษาให้ดูสวยงาม จ านวน 1 คัน ดังกล่าวได้ดี
ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี  
พ.ศ. 2559  ในวนัที่ 15 กรกฎาคม 2559



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง
ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้ง

14 จา้งเหมารถยนต์  เพื่อใชเ้ป็นยานพาหนะส าหรับผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 5,500.00 5,500.00 ตกลงราคา นายประยงค์  โกมยั 5,500.00 นายประยงค์  โกมยั 5,500.00 เป็นผู้รับจา้งที่ เลขที่ 120/2559

ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี สามารถท างานจา้ง ลว. 13 ก.ค. 2559

พ.ศ. 2559 จ านวน 2 คัน จา้งเหมาการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ดังกล่าวได้ดี
การแสดงกลองยาวพร้อมนักดนตรีและเคร่ืองดนตรี จ านวน 1 ชดุ

15 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ไดคัทส าหรับติดขา้งรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ทะเบียน 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 1,500.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 1,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 121/2559

บม 4790 นศ. ข้อความ "เทศบาลต าบลนาสาร แจ้งเหตุ 075-763314" ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 13 ก.ค. 2559

จ านวน 1 ชดุ (ติดทั้ง 2 ด้านของรถ) เพื่อประชาสัมพันธใ์ห้แกป่ระชาชน โดยตรง
ทราบและเข้าถึงการขอใช้บริการด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั  

16 รับจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง ตามก าหนดระยะเวลา  1,900.00 1,900.00 ตกลงราคา หจก.นครไทร์ออโต้เซ็นเตอร์ 1,900.00 หจก.นครไทร์ออโต้เซ็นเตอร์ 1,900.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 122/2559

ส าหรับรถบรรทุกขยะแบบอดัท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-6857 นศ ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 15 ก.ค. 2559

จ านวน 1 คัน เพื่อยดือายกุารใชง้านของรถและเพื่อให้รถอยู่ในสภาพ โดยตรง
พร้อมใชง้านตลอดเวลา

17 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต้ังโต๊ะ หมายเลขครุภณัฑ์ 416 55 0028 2,750.00 2,750.00 ตกลงราคา บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 2,750.00 บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 2,750.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 124/2559

จ านวน 1 เคร่ือง ใชง้านประจ าอยู่ที่กองสวสัดิการสังคม เนื่องจากไม่ ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 21 ก.ค. 2559

ตอบสนองการท างานด้าน Windows ไมส่ามารถใชง้านได้ตามปกติ โดยตรง
 โดยการเปล่ียน HDD 500GB 7200rpm SATA III Blue 

WD5000AZLX (Western):3Y จ านวน 1  ตัว พร้อมค่าบริการตรวจ
ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์

18 จา้งเหมาบริการคนงานเกบ็ขยะมลูฝอยประจ ารถบรรทุกขยะมลูฝอย 17,333.35 17,333.35 ตกลงราคา นายเจตริน  อณุบัวแกว้ 17,333.35 นายเจตริน  อณุบัวแกว้ 17,333.35 เป็นผู้รับจา้งที่ เลขที่ 125/2559

ของ ทต.นาสาร จ านวน 1 คน ต้ังแต่วนัที่ 27 ก.ค. 2559 ถงึวนัที่ สามารถท างานจา้ง ลว. 25 ก.ค. 2559

30 ก.ย. 2559 ระยะเวลา 2 เดือน 5 วนั ดังกล่าวได้ดี

19 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง ไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง และอื่น ๆ ตามก าหนด 1,965.00 1,965.00 ตกลงราคา บจก.บี.พ.ีออโต้เซ็นเตอร์ 1,965.00 บจก.บี.พ.ีออโต้เซ็นเตอร์ 1,965.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 126/2559

ระยะเวลา ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 9568 นศ. จ านวน  (1997)  (1997) ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 28 ก.ค. 2559

1 คัน จ านวน  6 รายการ เพื่อยดือายกุารใชง้านของรถและเพื่อให้ โดยตรง
รถอยู่ในสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา
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               นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ                    ผู้อ านวยการกองคลัง


