
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจดัซ้ือ
1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ 1,000.00 338.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 338.70 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 338.70 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 43/2561

กองคลังเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กบัรถจกัรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561
ทีใ่ช้ในกำรปฏบิัติงำนรำชกำรจดัเกบ็ค่ำบริกำรถงัขยะมลูฝอย ประจ ำเดือน
2561 ต้ังแต่วันที ่1 ก.พ. 61 ถงึวันที ่28 ก.พ. 61

2 จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ 70,000.00 48,374.85 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 48,374.85 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 48,374.85 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 44/2561
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กบัรถยนต์ส่วนกลำง (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561
รถบรรทุกขยะมลูฝอย รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ รถจกัรยำนยนต์
เคร่ืองยนต์อืน่ๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏบิัติงำนของเทศบำลต ำบลนำสำร 
และส ำหรับเคร่ืองยนต์ทีม่ำสร้ำงงำนอนัเป็นประโยชน์ใหแ้กส่ ำนักปลัด
เทศบำลต ำบลนำสำร ประจ ำเดือน กมุภำพันธ์ 2561 ต้ังแต่วันที ่
1 ก.พ. 61 ถงึวันที ่28 ก.พ. 61

3 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ 5,000.00 1,221.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 1,221.30 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 1,221.30 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 45/2561
กองช่ำงเทศบำลต ำบลนำสำร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561
 81-5314 นศ  เคร่ืองยนต์อืน่ๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏบฺัติงำนรำชกำรของ
กองช่ำง และส ำหรับเคร่ืองยนต์และอืน่ๆ ทีม่ำสร้ำงงำนอนัเป็น 
ประโยชน์ใหแ้กก่องช่ำง ประจ ำเดือน กมุภำพันธ์ 2561 ต้ังแต่วันที ่
1 ก.พ. 61 ถงึวันที ่28 ก.พ. 61

4 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ 1,000.00 167.88 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 167.88 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 167.88 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 46/2561
กองคลัง เทศบำลต ำบลนำสำร งำนแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพยสิ์น (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561
 เพือ่ใช้กบัรถจกัรยำยนต์ ขรน 53 นศ ในกำรออกส ำรวจภำคสนำม
ของงำนแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ประจ ำเดือน กมุภำพันธ์ 2561
ต้ังแต่วันที ่1 ก.พ. 61 ถงึวันที ่28 ก.พ. 61

5 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร ประกอบด้วย กรรไกรตัดหญ้ำ 3,000.00 2,585.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีรัตน์ 2,585.00 ร้ำนมณีรัตน์ 2,585.00 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 47/2561
ด้ำมไม ้จ ำนวน 2 อนั เล่ือยต่อด้ำมปลำยงอ จ ำนวน 1 อนั ไมก้วำด (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561
กำ้นมะพร้ำว จ ำนวน 5 อนั และครำดตะกำว จ ำนวน 5 อนั เพือ่จดัใหม้ี
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ในกำรดูแลบ ำรุงรักษำควำมสะอำดพืน้ที่
ต่ำง ๆ  ทัง้ภำยในและภำยนอกส ำนักงำน ทต.นำสำร

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ณ วนัที่ 28  เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง
ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

6 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำหรับกองคลัง จ ำนวน 9 รำยกำร เพือ่ใช้ใน 55,000.00 57,360.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 57,360.00 บจก.เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 57,360.00 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 48/2561
กำรปฏบิัติงำนรำชกำรในกำรจดัพิมพ์เอกสำรต่ำงๆ ของงำนจดัเกบ็ฯ (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561
งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนธุรกำรของกองคลังและในกำรให้
เอกสำรต่ำงๆ บริกำรประชำชนทีม่ำติดต่อรำชกำรกบักองคลัง ใหเ้ป็น
ไปด้วยควำมเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว

7 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์จ ำนวน 4 รำยกำร ประกอบด้วย 1,000.00 880.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง 880.00 หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง 880.00 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 49/2561
ส ำลีกอ้น จ ำนวน 5 ถงุ  ถงุมอืยำง ไซส์ M จ ำนวน 2 กล่อง  แอลกอฮอล์ (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 9 ก.พ. 2561
70% จ ำนวน 2 ขวด แอลกอฮอล์ 95% จ ำนวน 3 ขวด เพือใช้ในกำร
ตรวจสอบเกบ็ตัวอยำ่งน้ ำ อำหำร ควำมปลอดภยัและลดควำมเส่ียง
ของกำรปนเปือ้นเชื้อแบคทีเรียของงำนสำธำรณสุข เนือ่งจำกมจี ำนวน
ผู้ประกอบกำรทีม่ำขอรับใบอนุญำต หรือต่อใบอนุญำตกจิกำร
อำหำรทีม่อีนัตรำยต่อสุขภำพเพิม่มำกขึน้

8 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร ประกอบด้วย โซดำไฟ 5,000.00 4,650.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง 4,650.00 หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง 4,650.00 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 50/2561
จ ำนวน 30 ถงุ และไมถ้พูืน้ทองเหลือง จ ำนวน 20 อนั ใช้ส ำหรับ (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ก.พ. 2561

งานจดัจา้ง
1 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน 1,000.00 330.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพันธ์  ศรีมโน 330.00 นำยสัมพันธ์  ศรีมโน 330.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 50/2561

ขรน 53 นศ หมำยเลขครุภณัฑ์ 009 49 0002 จ ำนวน 1 คัน (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 1 ก.พ. 2561
เนือ่งจำกรถมอีำกำรกระตุก  ไมม่แีรงในกำรบิดคันเร่ง ท ำใหไ้มส่ำมำรถ โดยตรง
เพิม่ควำมเร็วในกำรขบัขีไ่ด้

2 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง เคร่ืองยนต์เรือหำงยำว 2,000.00 1,370.00 เฉพำะเจำะจง อูด่ ำรงค์เซอร์วิส 1,370.00 อูด่ ำรงค์เซอร์วิส 1,370.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 51/2561
ขนำด 11 แรงมำ้ รหสัครุภณัฑ์ 014 49 0001 จ ำนวน  1 ล ำ (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 1 ก.พ. 2561
เคร่ืองยนต์จะติดยำกมำก แต่เมือ่สตำร์ทเคร่ืองติดแล้วเคร่ืองยนต์จะเดิน โดยตรง
ไมเ่รียบ  มอีำกำร ส่ัน และวูบ  เร่งไมข่ึน้ เพือ่เป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ใหเ้คร่ืองยนต์มคีวำมพร้อมในกำรใช้ปฏบิัติงำนอยูเ่สมอ

3 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 7 อนั ส ำหรับใช้ในกำรปฏบิัติงำนกองสวัสดิกำร 4,000.00 3,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครบล็อกตรำยำง 3,250.00 ร้ำนนครบล็อกตรำยำง 3,250.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 52/2561
สังคม เพือ่กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏบิัติงำนของกองสวัสดิกำร (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 1 ก.พ. 2561
ของโรงเรียนอนุบำล และศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก โดยตรง



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง
ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

4 จำ้งซ่อมแซมบ ำรุงครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมลูฝอย 5,000.00 3,818.57 เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุมอเตอร์เซลล์ 1997 3,818.57 บจก.อีซูซุมอเตอร์เซลล์ 1997 3,818.57 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 53/2561
ทะเบียน 82-2215 นศ รหสัครุภณัฑ์ 005 58 0003 จ ำนวน 1 คัน (ข) และมีควำมสำมำรถ ลว. 5 ก.พ. 2561
เนือ่งจำกถงึก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำตำมระยะเวลำ และเพือ่ใหร้ถมสีภำพ ท ำงำนดังกล่ำวได้ดี
พร้อมใช้ปฏบิัติงำนอยูต่ลอดเวลำ และเพือ่ยดือำยกุำรใช้งำนของรถ

5 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก 50,000.00 47,250.00 เฉพำะเจำะจง อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส 47,250.00 อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส 47,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 54/2561
ทะเบียน 81-5314 นศ หมำยเลขครุภณัฑ์ 011 50 0001 จ ำนวน (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 9 ก.พ. 2561
1 คัน เนือ่งจำกรถคันดังกล่ำวไมส่ำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ และเพือ่
กำรยดือำยกุำรใช้งำนของรถและใหร้ถมสีภำพพร้อมใช้งำนได้ตำมปกติ

6 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมลูฝอย แบบ 20,000.00 15,730.00 เฉพำะเจำะจง อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส 15,730.00 อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส 15,730.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 55/2561
อดัท้ำยชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-6857 นศ หมำยเลขครุภณัฑ์ (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 9 ก.พ. 2561
005 53 0002 จ ำนวน 12 รำยกำร เนือ่งจำกรถคันดังกล่ำวไม่
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซ่ึงใช้ปฏบิัติงำนจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิง
ปฏกิลูมำเป็นระยะเวลำยำวนำน

7 จดัจำ้งบรรจนุ้ ำยำเคมแีหง้ ขนำด 15 ปอนด์ จ ำนวน 8 ถงั และขนำด 10,000.00 9,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคทวีอปุกรณ์ดับเพลิง 9,950.00 ร้ำนโชคทวีอปุกรณ์ดับเพลิง 9,950.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 56/2561
20 ปอนด์ จ ำนวน 5 ถงั เพือ่ใหถ้งัดับเพลิงมคีวำมพร้อมในกำรป้องกนั (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 19 ก.พ. 2561
และระงับอคัคีภยั และพร้อมทีจ่ะใช้ในกำรช่วยเหลือประชำชนได้
ตลอดเวลำและเพียงพอ

8 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมลูฝอย แบบ 40,000.00 34,500.00 เฉพำะเจำะจง อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส 34,500.00 อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส 34,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 57/2561
อดัท้ำยชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 82-2215 นศ หมำยเลขครุภณัฑ์ (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 23 ก.พ. 2561
005 58 0003 จ ำนวน 10 รำยกำร เนือ่งจำกรถคันดังกล่ำวไม่
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ หำกไมท่ ำกำรซ่อมแซมใหส้ำมำรถใช้งำนได้
ส่งผลใหไ้มม่รีถใช้ปฏบิัติงำนจดัเกบ็ขยะมลูฝอยได้อยำ่งเพียงพอ และส่ง
ผลใหร้ะบบอืน่ๆ ของรถช ำรุดเสียหำยมำกยิง่ขึน้

9 จำ้งกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยซอยตำทิพยอ์ทุิศ หมูท่ี ่4 ต ำบลนำสำร 459,000.00 428,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้ำง 426,500.00 หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้ำง 425,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ สัญญำจ้ำง 8/2561
โดยท ำกำรกอ่ถนน คสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม. (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 5 ก.พ. 2561
ยำว 190.00 ม. ไหล่ทำงถมหนิคลุกกว้ำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 เมตร 
หรือพืน้ทีผิ่วจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกว่ำ 760.00 ตำรำงเมตร

พร้อมติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลนำสำร จ ำนวน 1 โครงกำร



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง
ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

10 จำ้งกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยวังปอง-คลองหยวด หมูท่ี ่1 ต ำบลนำสำร 497,000.00 485,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ท ำเนียบกอ่สร้ำง 484,000.00 หจก.ท ำเนียบกอ่สร้ำง 482,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ สัญญำจ้ำง 9/2561
โดยท ำกำรกอ่ถนน คสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม. (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 15 ก.พ. 2561
ยำว 220.00 ม. ไหล่ทำงถมหนิคลุกกว้ำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 เมตร 
หรือพืน้ทีผิ่วจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกว่ำ 880.00 ตำรำงเมตร

พร้อมติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลนำสำร จ ำนวน 1 โครงกำร

11 จำ้งกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยวังปอง-คลองหยวด หมูท่ี ่1 ต ำบลนำสำร 499,000.00 488,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ท ำเนียบกอ่สร้ำง 486,000.00 หจก.ท ำเนียบกอ่สร้ำง 485,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ สัญญำจ้ำง 10/2561

โดยท ำกำรกอ่ถนน คสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม. (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 15 ก.พ. 2561
ยำว 218.00 ม. ไหล่ทำงถมหนิคลุกกว้ำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 เมตร 
หรือพืน้ทีผิ่วจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกว่ำ 872.00 ตำรำงเมตร

พร้อมติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลนำสำร จ ำนวน 1 โครงกำร

12 จำ้งซ่อมแซมอำคำรศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก ทต.นำสำร (ร.ร.วัดพระเพรง) 99,000.00 99,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์  สุขรินทร์ 98,500.00 นำยวิรัตน์  สุขรินทร์ 97,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ สัญญำจ้ำง 11/2561

หมูท่ี ่4 ต ำบลนำสำร โดยด ำเนินกำรซ่อมแซมตำมงำนดังนี ้1. งำนร้ือ (ข) ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 23 ก.พ. 2561
ถอนพร้อมขนทิง้ 2. งำนซ่อมแซมอปุกรณ์และติดต้ังใหม ่3. งำนซ่อม
แซมระบบไฟฟ้ำ 4. งำนปรับปรุงพืน้อำ่งล้ำงหน้ำ 5. งำนปรับปรุงประตู
เหล็กมว้น เนือ่งจำกช ำรุดและไมส่ำมำรถใช้งำนได้ จ ำนวน 1 โครงกำร

                              (ลงชื่อ)       อรุชำ  ตำมภำนนท์         ผู้จดัท ำ        (ลงชื่อ)      เพ็ญศรี  นิลวำนิช    ผู้ตรวจสอบ
                                         (นำงอรุชำ   ตำมภำนนท)์                   (นำงเพ็ญศรี   นิลวำนิช)  
                                        นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร                    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง


