แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลาดับ

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

งานจัดซือ้
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ
กองคลังเทศบำลตำบลนำสำร เพือ่ ใช้กบั รถจักรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ
ทีใ่ ช้ในกำรปฏิบัตงิ ำนรำชกำรจัดเก็บค่ำบริกำรถังขยะมูลฝอย ประจำเดือน
2561 ตัง้ แต่วันที่ 1 ก.พ. 61 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 61

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

1,000.00

338.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)
(ข)

338.70 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

338.70 เป็นผู้ขำยทีม่ ีอำชีพขำย ใบสั่งซื้อ 43/2561
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561

70,000.00

48,374.85 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)
(ข)

48,374.85 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

48,374.85 เป็นผู้ขำยทีม่ ีอำชีพขำย ใบสั่งซื้อ 44/2561
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ
กองช่ำงเทศบำลตำบลนำสำร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน
81-5314 นศ เครื่องยนต์อนื่ ๆ ทีใ่ ช้ในกำรปฏฺบัตงิ ำนรำชกำรของ
กองช่ำง และสำหรับเครื่องยนต์และอืน่ ๆ ทีม่ ำสร้ำงงำนอันเป็น
ประโยชน์ให้แก่กองช่ำง ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2561 ตัง้ แต่วันที่
1 ก.พ. 61 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 61

5,000.00

1,221.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)
(ข)

1,221.30 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

1,221.30 เป็นผู้ขำยทีม่ ีอำชีพขำย ใบสั่งซื้อ 45/2561
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ
กองคลัง เทศบำลตำบลนำสำร งำนแผนทีภ่ ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพือ่ ใช้กบั รถจักรยำยนต์ ขรน 53 นศ ในกำรออกสำรวจภำคสนำม
ของงำนแผนทีภ่ ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2561
ตัง้ แต่วันที่ 1 ก.พ. 61 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 61

1,000.00

167.88 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)
(ข)

167.88 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)

167.88 เป็นผู้ขำยทีม่ ีอำชีพขำย ใบสั่งซื้อ 46/2561
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561

5 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร จำนวน 4 รำยกำร ประกอบด้วย กรรไกรตัดหญ้ำ
ด้ำมไม้ จำนวน 2 อัน เลื่อยต่อด้ำมปลำยงอ จำนวน 1 อัน ไม้กวำด
ก้ำนมะพร้ำว จำนวน 5 อัน และครำดตะกำว จำนวน 5 อัน เพือ่ จัดให้มี
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในกำรดูแลบำรุงรักษำควำมสะอำดพืน้ ที่
ต่ำง ๆ ทัง้ ภำยในและภำยนอกสำนักงำน ทต.นำสำร

3,000.00

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ
สำนักปลัดเทศบำลตำบลนำสำร เพือ่ ใช้กบั รถยนต์ส่วนกลำง
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์
เครื่องยนต์อนื่ ๆ ทีใ่ ช้ในกำรปฏิบัตงิ ำนของเทศบำลตำบลนำสำร
และสำหรับเครื่องยนต์ทมี่ ำสร้ำงงำนอันเป็นประโยชน์ให้แก่สำนักปลัด
เทศบำลตำบลนำสำร ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2561 ตัง้ แต่วันที่
1 ก.พ. 61 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 61

2,585.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีรัตน์
(ข)

2,585.00 ร้ำนมณีรัตน์

2,585.00 เป็นผู้ขำยทีม่ ีอำชีพขำย ใบสั่งซื้อ 47/2561
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561

ลาดับ

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 9 รำยกำร เพือ่ ใช้ใน
กำรปฏิบัตงิ ำนรำชกำรในกำรจัดพิมพ์เอกสำรต่ำงๆ ของงำนจัดเก็บฯ
งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนธุรกำรของกองคลังและในกำรให้
เอกสำรต่ำงๆ บริกำรประชำชนทีม่ ำติดต่อรำชกำรกับกองคลัง ให้เป็น
ไปด้วยควำมเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือ
จ้าง

55,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา

57,360.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์
(ข)

ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

57,360.00 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

57,360.00 เป็นผู้ขำยทีม่ ีอำชีพขำย ใบสั่งซื้อ 48/2561
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2561

7 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 4 รำยกำร ประกอบด้วย
สำลีกอ้ น จำนวน 5 ถุง ถุงมือยำง ไซส์ M จำนวน 2 กล่อง แอลกอฮอล์
70% จำนวน 2 ขวด แอลกอฮอล์ 95% จำนวน 3 ขวด เพือใช้ในกำร
ตรวจสอบเก็บตัวอย่ำงน้ำ อำหำร ควำมปลอดภัยและลดควำมเสี่ยง
ของกำรปนเปือ้ นเชื้อแบคทีเรียของงำนสำธำรณสุข เนือ่ งจำกมีจำนวน
ผู้ประกอบกำรทีม่ ำขอรับใบอนุญำต หรือต่อใบอนุญำตกิจกำร
อำหำรทีม่ อี นั ตรำยต่อสุขภำพเพิม่ มำกขึน้

1,000.00

880.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ลิ้มจีเ่ ซ้ง
(ข)

880.00 หจก.ลิ้มจีเ่ ซ้ง

880.00 เป็นผู้ขำยทีม่ ีอำชีพขำย ใบสั่งซื้อ 49/2561
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 9 ก.พ. 2561

8 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 2 รำยกำร ประกอบด้วย โซดำไฟ
จำนวน 30 ถุง และไม้ถพู นื้ ทองเหลือง จำนวน 20 อัน ใช้สำหรับ
งานจัดจ้าง
1 จ้ำงซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถจักรยำนยนต์ ทะเบียน
ขรน 53 นศ หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์ 009 49 0002 จำนวน 1 คัน
เนือ่ งจำกรถมีอำกำรกระตุก ไม่มแี รงในกำรบิดคันเร่ง ทำให้ไม่สำมำรถ
เพิม่ ควำมเร็วในกำรขับขีไ่ ด้

5,000.00

4,650.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ลิ้มจีเ่ ซ้ง
(ข)

4,650.00 หจก.ลิ้มจีเ่ ซ้ง

4,650.00 เป็นผู้ขำยทีม่ ีอำชีพขำย ใบสั่งซื้อ 50/2561
สิ่งของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 22 ก.พ. 2561

2 จ้ำงซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง เครื่องยนต์เรือหำงยำว
ขนำด 11 แรงม้ำ รหัสครุภณ
ั ฑ์ 014 49 0001 จำนวน 1 ลำ
เครื่องยนต์จะติดยำกมำก แต่เมือ่ สตำร์ทเครื่องติดแล้วเครื่องยนต์จะเดิน
ไม่เรียบ มีอำกำร สั่น และวูบ เร่งไม่ขนึ้ เพือ่ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้เครื่องยนต์มคี วำมพร้อมในกำรใช้ปฏิบัตงิ ำนอยูเ่ สมอ

2,000.00

1,370.00 เฉพำะเจำะจง อูด่ ำรงค์เซอร์วิส
(ข)

1,370.00 อูด่ ำรงค์เซอร์วิส

1,370.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 51/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 1 ก.พ. 2561
โดยตรง

3 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 7 อัน สำหรับใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำนกองสวัสดิกำร
สังคม เพือ่ กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัตงิ ำนของกองสวัสดิกำร
ของโรงเรียนอนุบำล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

4,000.00

3,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครบล็อกตรำยำง
(ข)

3,250.00 ร้ำนนครบล็อกตรำยำง

3,250.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 52/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 1 ก.พ. 2561
โดยตรง

1,000.00

330.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพันธ์ ศรีมโน
(ข)

330.00 นำยสัมพันธ์ ศรีมโน

330.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 50/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 1 ก.พ. 2561
โดยตรง

ลาดับ

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา

3,818.57 เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุมอเตอร์เซลล์ 1997
(ข)

ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

3,818.57 บจก.อีซูซุมอเตอร์เซลล์ 1997

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

3,818.57 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 53/2561
และมีควำมสำมำรถ ลว. 5 ก.พ. 2561
ทำงำนดังกล่ำวได้ดี

4 จ้ำงซ่อมแซมบำรุงครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย
ทะเบียน 82-2215 นศ รหัสครุภณ
ั ฑ์ 005 58 0003 จำนวน 1 คัน
เนือ่ งจำกถึงกำหนดกำรบำรุงรักษำตำมระยะเวลำ และเพือ่ ให้รถมีสภำพ
พร้อมใช้ปฏิบัตงิ ำนอยูต่ ลอดเวลำ และเพือ่ ยืดอำยุกำรใช้งำนของรถ

5,000.00

5 จ้ำงซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก
ทะเบียน 81-5314 นศ หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์ 011 50 0001 จำนวน
1 คัน เนือ่ งจำกรถคันดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ และเพือ่
กำรยืดอำยุกำรใช้งำนของรถและให้รถมีสภำพพร้อมใช้งำนได้ตำมปกติ

50,000.00

47,250.00 เฉพำะเจำะจง อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส
(ข)

47,250.00 อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส

47,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 54/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 9 ก.พ. 2561

6 จ้ำงซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบ
อัดท้ำยชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-6857 นศ หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์
005 53 0002 จำนวน 12 รำยกำร เนือ่ งจำกรถคันดังกล่ำวไม่
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งใช้ปฏิบัตงิ ำนจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกลู มำเป็นระยะเวลำยำวนำน

20,000.00

15,730.00 เฉพำะเจำะจง อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส
(ข)

15,730.00 อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส

15,730.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 55/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 9 ก.พ. 2561

7 จัดจ้ำงบรรจุน้ำยำเคมีแห้ง ขนำด 15 ปอนด์ จำนวน 8 ถัง และขนำด
20 ปอนด์ จำนวน 5 ถัง เพือ่ ให้ถงั ดับเพลิงมีควำมพร้อมในกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภยั และพร้อมทีจ่ ะใช้ในกำรช่วยเหลือประชำชนได้
ตลอดเวลำและเพียงพอ

10,000.00

8 จ้ำงซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบ
อัดท้ำยชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 82-2215 นศ หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์
005 58 0003 จำนวน 10 รำยกำร เนือ่ งจำกรถคันดังกล่ำวไม่
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ หำกไม่ทำกำรซ่อมแซมให้สำมำรถใช้งำนได้
ส่งผลให้ไม่มรี ถใช้ปฏิบัตงิ ำนจัดเก็บขยะมูลฝอยได้อย่ำงเพียงพอ และส่ง
ผลให้ระบบอืน่ ๆ ของรถชำรุดเสียหำยมำกยิง่ ขึน้

40,000.00

9 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยซอยตำทิพย์อทุ ิศ หมูท่ ี่ 4 ตำบลนำสำร
โดยทำกำรก่อถนน คสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
ยำว 190.00 ม. ไหล่ทำงถมหินคลุกกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ 0.30 เมตร
หรือพืน้ ทีผ่ ิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 760.00 ตำรำงเมตร
พร้อมติดตัง้ ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนเทศบำลตำบลนำสำร จำนวน 1 โครงกำร

459,000.00

9,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคทวีอปุ กรณ์ดบั เพลิง
(ข)

34,500.00 เฉพำะเจำะจง อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส
(ข)

428,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อินทะมุสิกก่อสร้ำง
(ข)

9,950.00 ร้ำนโชคทวีอปุ กรณ์ดบั เพลิง

34,500.00 อูด่ ำรงค์เซฮร์วิส

426,500.00 หจก.อินทะมุสิกก่อสร้ำง

9,950.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 56/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 19 ก.พ. 2561

34,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ ใบสั่งจ้ำง 57/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 23 ก.พ. 2561

425,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ สัญญำจ้ำง 8/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 5 ก.พ. 2561

ลาดับ

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

10 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยวังปอง-คลองหยวด หมูท่ ี่ 1 ตำบลนำสำร
โดยทำกำรก่อถนน คสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
ยำว 220.00 ม. ไหล่ทำงถมหินคลุกกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ 0.30 เมตร
หรือพืน้ ทีผ่ ิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 880.00 ตำรำงเมตร
พร้อมติดตัง้ ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนเทศบำลตำบลนำสำร จำนวน 1 โครงกำร

497,000.00

485,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทำเนียบก่อสร้ำง
(ข)

484,000.00 หจก.ทำเนียบก่อสร้ำง

482,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ สัญญำจ้ำง 9/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 15 ก.พ. 2561

11 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยวังปอง-คลองหยวด หมูท่ ี่ 1 ตำบลนำสำร
โดยทำกำรก่อถนน คสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
ยำว 218.00 ม. ไหล่ทำงถมหินคลุกกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ 0.50 เมตร
หรือพืน้ ทีผ่ ิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 872.00 ตำรำงเมตร
พร้อมติดตัง้ ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนเทศบำลตำบลนำสำร จำนวน 1 โครงกำร

499,000.00

488,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทำเนียบก่อสร้ำง
(ข)

486,000.00 หจก.ทำเนียบก่อสร้ำง

485,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ สัญญำจ้ำง 10/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 15 ก.พ. 2561

12 จ้ำงซ่อมแซมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทต.นำสำร (ร.ร.วัดพระเพรง)
หมูท่ ี่ 4 ตำบลนำสำร โดยดำเนินกำรซ่อมแซมตำมงำนดังนี้ 1. งำนรื้อ
ถอนพร้อมขนทิง้ 2. งำนซ่อมแซมอุปกรณ์และติดตัง้ ใหม่ 3. งำนซ่อม
แซมระบบไฟฟ้ำ 4. งำนปรับปรุงพืน้ อ่ำงล้ำงหน้ำ 5. งำนปรับปรุงประตู
เหล็กม้วน เนือ่ งจำกชำรุดและไม่สำมำรถใช้งำนได้ จำนวน 1 โครงกำร

99,000.00

99,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์ สุขรินทร์
(ข)

98,500.00 นำยวิรัตน์ สุขรินทร์

97,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ สัญญำจ้ำง 11/2561
ทำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 23 ก.พ. 2561

(ลงชื่อ)

อรุชำ ตำมภำนนท์
ผู้จดั ทำ
(นำงอรุชำ ตำมภำนนท์)
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร

(ลงชื่อ)

เพ็ญศรี นิลวำนิช ผู้ตรวจสอบ
(นำงเพ็ญศรี นิลวำนิช)
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

