
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจัดซ้ือ
1 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ 1,000.00 422.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 422.70 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 422.70 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 51/2561

กองคลังเทศบำลต ำบลนำสำร เพ่ือใช้กับรถจักรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 มี.ค. 2561
ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรจัดเก็บค่ำบริกำรถังขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน
2561 ต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค. 61 ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 61

2 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ 70,000.00 53,003.59 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 53,003.59 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 53,003.59 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 52/2561
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำสำร เพ่ือใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 มี.ค. 2561
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์
เคร่ืองยนต์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลนำสำร 
และส ำหรับเคร่ืองยนต์ท่ีมำสร้ำงงำนอันเป็นประโยชน์ให้แก่ส ำนักปลัด
เทศบำลต ำบลนำสำร ประจ ำเดือน มีนำคม 2561 ต้ังแต่วันท่ี 
1 มี.ค. 61 ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 61

3 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ 1,000.00 167.28 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 167.28 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 167.28 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 53/2561
กองคลัง เทศบำลต ำบลนำสำร งำนแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 มี.ค. 2561
 เพ่ือใช้กับรถจักรยำยนต์ ขรน 53 นศ ในกำรออกส ำรวจภำคสนำม
ของงำนแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ ำเดือน มีนำคม 2561
ต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค. 61 ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 61

4 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ 3,000.00 2,456.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 2,456.10 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 2,456.10 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 54/2561
กองช่ำงเทศบำลต ำบลนำสำร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 มี.ค. 2561
 81-5314 นศ  เคร่ืองยนต์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในกำรปฏฺบัติงำนรำชกำรของ
กองช่ำง และส ำหรับเคร่ืองยนต์และอ่ืนๆ ท่ีมำสร้ำงงำนอันเป็น 
ประโยชน์ให้แก่กองช่ำง ประจ ำเดือน มีนำคม 2561 ต้ังแต่วันท่ี 
1 มี.ค. 61 ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 61

5 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เป็นยำงนอกและยำงใน ขนำด 14,200.00 14,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นครไทร์ออโต้เซ็นเตอร์ 14,200.00 หจก.นครไทร์ออโต้เซ็นเตอร์ 14,200.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 55/2561
265/65 R17 จ ำนวน 2 เส้น ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 มี.ค. 2561
กพ 8215 นศ รหัสครุภัณฑ์ 001 57 0003 จ ำนวน 1 คัน
เน่ืองจำกยำงเส้นเก่ำเส่ือมสภำพเพรำะใช้งำนมำเป็นระยะเวลำนำน

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันท่ี 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

6 จัดซ้ือแบบพิมพ์ จ ำนวน 5 รำยกำร ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 3,000.00 2,967.00 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน 2,967.00 โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน 2,967.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 56/2561
ของส ำนักปลัด ทต.นำสำร ประกอบด้วย ค ำร้องขออนุญำตโฆษณำโดย (ข) กรมกำรปกครอง กรมกำรปกครอง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 8 มี.ค. 2561
เคร่ืองขยำยเสียง 100 แผ่น, ใบอนุญำตให้ท ำกำรโฆษณำโยใช้เคร่ือง
ขยำยเสียง 6 เล่ม, บัตรประวัติพนักงำนเทศบำล (สีเหลือง) 500 แผ่น,
สมุดคุมฏีกำเบิกเงิน 5 เล่ม และทะเบียนครุภัณฑ์ 5 เล่ม จำกโรงพิมพ์
อำสำรักษำดินแดน กรมกำรปกครอง

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง เป็นสำยส่งน้ ำดับเพลิงชนิดผ้ำใบ ขนำด 1.50 น้ิว 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ซำนโต้เอ็นจิเนียร่ิง 17,000.00 หจก.ซำนโต้เอ็นจิเนียร่ิง 17,000.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 57/2561
ควำมยำว 20.00 เมตร จ ำนวน 2 เส้น ข้อต่อลดสวมเร็วหัวท้ำย (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 8 มี.ค. 2561
ชนิดทองเหลือ เน่ืองจำกสำยส่งน้ ำดับเพลิงท่ีมีอยู่เส่ือมสภำพเพรำะ
กำรใช้งำน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือใหม่ เพ่ือใช้กับรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์
 บม 4790 นศ. 

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักปลัด ทต. จ ำนวน 4 รำยกำร 13,000.00 12,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 12,950.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 12,950.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 58/2561
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักปลัดในกำรให้บริกำรประชำชนและ (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 12 มี.ค. 2561
หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีมำติดต่อรำชกำร ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก เรียบร้อย

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำหรับส ำนักปลัด จ ำนวน 15 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำร 20,000.00 18,343.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 18,343.00 หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 18,343.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย เลขท่ี 59/2561
ปฏิบัติงำนรำชกำร และบริกำรประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรให้เป็นไป (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 12 มี.ค. 2561
ด้วยควำมเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว

10 จัดซ้ือวัดสุกีฬำ จ ำนวน 2 รำยกำร ลูกฟุตบอล อัดหนัง PU ย่ีห้อ 30,000.00 29,850.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 29,850.00 หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 29,850.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย เลขท่ี 60/2560
Mikasa  เบอร์ 4 จ ำนวน 15 ลูก  และเบอร์ 5 จ ำนวน 36 ลูก (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 12 มี.ค. 2561
เพ่ือใช้ในกำรฝึกซ้อมและท ำกำรแข่งขันกีฬำออกก ำลังกำยภำยในชุมชน 
เป็นกำรส่งเสริมให้เด็ก เยำชน ประชำชนหันมำออกก ำลังกำยเพ่ือสุข
ภำพแข็งแรง สมบูรณ์ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสพติด

11 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวส ำนักปลัด จ ำนวน 3 รำยกำร ประกอบด้วย 5,000.00 2,940.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 2,940.00 หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 2,940.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย เลขท่ี 61/2561
น้ ำยำถูพ้ืน ขนำด 500 มล. จ ำนวน 3 แกลลอน ผ้ำขนหนูเช็ดมือ  (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 12 มี.ค. 2561
ขนำด 12x12  น้ิว จ ำนวน 1 โหล และถุงด ำ ขนำด 30x40 น้ิว 
(1 กระสอบ/30 แพ็ค) เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรประชำชนและใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนทต.นำสำร เพ่ือรักษำควำมสะอำด
และสุขอนำมัยท่ีดี



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเป็นแบบพิมพ์ ใบ ภ.บ.ท.6 ทะเบียนท่ีดินเพ่ือเก็บภำษี 1,000.00 900.00 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน 900.00 โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน 900.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย เลขท่ี 62/2561
บ ำรุงท้องท่ี จ ำนวน 20 เล่ม ส ำหรับใช้ในกำรส ำรวจงำนจัดเก็บภำษี (ข) กรมกำรปกครอง กรมกำรปกครอง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 12 มี.ค. 2561
ในช่วงปีส ำรวจใหม่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

13 จัดซ้ือวัสดุตำมโครงกำรอบรมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ประจ ำปี 13,500.00 13,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 13,500.00 หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 13,500.00 เป็นผู้ขำยท่ีมีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ 63/2561
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 3 รำยกำร ในวันท่ี 30 มีนำคม 2561 ณ ศำลำ (ข) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 21 มี.ค. 2561
กำรเปรียญวัดพระเพรง หมู่ที 3 ต ำบลนำสำร ประกอบด้วย

กระเป๋ำผ้ำ ขนำด 29X32  เซนติเมตร  พร้อมสกรีน จ ำนวน  100 ใบ
ปำกกำลูกล่ืน จ ำนวน 100 ด้ำม และสมุดโน้ตริมลวด A5 จ ำนวน 
100 เล่ม

งานจัดจ้าง
1 จ้ำงซ่อมแซมระบบเสียงตำมสำยในพ้ืนท่ีต ำบลนำสำร หมู่ท่ี 1,2,3,6,7 20,000.00 15,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรศักด์ิ  รักแก้ว 15,700.00 นำยพรศักด์ิ  รักแก้ว 15,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 58/2561

จ ำนวน 1 โครงกำร โดยด ำเนินกำรซ่อมแซม จ ำนวน 4 รำยกำร (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 5 มี.ค. 2561
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของทำงรำชกำร โดยตรง
ประชำชนได้รับทรำบอย่ำงท่ัวถึง ทันเวลำ

2 จ้ำงตัดหญ้ำและก ำจัดเศษวัชพืชไหล่ทำงถนน คสล. ถนนลำดยำงฯ 57,000.00 57,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ  ขุนไชยกำร 57,000.00 นำยส ำรำญ  ขุนไชยกำร 56,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีควำม เลขท่ี 59/2561
ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลนำสำร จ ำนวน 34 สำย พ้ืนท่ีรวม 73,490 ตร.ม. (ข) สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 5 มี.ค. 2561
พร้อมท ำควำมสะอำดและขนท้ิง เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ ได้ดี
ป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม เพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชนท่ีใช้เส้นทำงสัญจรไปมำ และเพ่ือควำมสะอำดและ
ทัศนียภำพท่ีสวยงำม

3 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน เฉพำะเจำะจง อู่ด ำรงค์เซอร์วิส อู่ด ำรงค์เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 60/2561
กค 9568 นศ รหัสครุภัณฑ์ 001 45 0001 จ ำนวน  1 คัน (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 9 มี.ค. 2561
เคร่ืองยนต์จะติดยำกมำก แต่เม่ือสตำร์ทเคร่ืองติดแล้วเคร่ืองยนต์จะเดิน โดยตรง
ไม่เรียบ  มีอำกำร ส่ัน และวูบ  เร่งไม่ข้ึน เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้เคร่ืองยนต์มีควำมพร้อมในกำรใช้ปฏิบัติงำนอยู่เสมอ

4 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์พร้อมแผ่นสปอตโฆษณำ ตำมโครงกำรวัน 13,000.00 12,732.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเจกรำฟิกแอนด์ดีไซส์ 12,732.00 ร้ำนพีเจกรำฟิกแอนด์ดีไซส์ 12,732.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ เลขท่ี 61/2561
กตัญญูเชิดชูผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดท ำป้ำย (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 16 มี.ค. 2561
2 ป้ำย, ป้ำยไวนิล ขนำด 1.22x2.44 เมตร จ ำนวน 2 ป้ำย โดยตรง
และท ำสปอตประชำสัมพันธ์โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ. 2561

ควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 
2 นำที



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

5 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลขครุภัณฑ์ 3,000.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกษิดิศกำรไฟฟ้ำ 1,500.00 ร้ำนกษิดิศกำรไฟฟ้ำ 1,500.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 69/2561
420 48 0006 จ ำนวน 1 เคร่ือง ซ่ึงใช้งำนอยู่ท่ีห้องรองนำยก (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 23 มี.ค. 2561
เน่ืองจำกเม่ือเปิดเคร่ืองปรับอำกำศไม่เย็นมีแต่ลมร้อนออกมำ โดยตรง

6 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย 80,000.00 79,950.00 เฉพำะเจำะจง อู่ด ำรงค์เซอร์วิส 79,950.00 อู่ด ำรงค์เซอร์วิส 79,950.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 70/2561
ทะเบียน 81-6857 นศ รหัสครุภัณฑ์ 005 53 0002 จ ำนวน 1 คัน (ข) และมีควำมสำมำรถ ลว. 23 มี.ค. 2561
เน่ืองจำกรถคันดังกล่ำวมีสภำพไม่พร้อมปฏิบัติงำน และเพ่ือให้รถมีสภำพ ท ำงำนดังกล่ำวได้ดี
พร้อมใช้ปฏิบัติงำนอยู่ตลอดเวลำ และเพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำนของรถ

7 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 10,000.00 7,600.00 เฉพำะเจำะจง อู่ด ำรงค์เซฮร์วิส 7,600.00 อู่ด ำรงค์เซฮร์วิส 7,600.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 71/2561
ทะเบียน บม 4790 นศ หมำยเลขครุภัณฑ์ 001 49 0001 จ ำนวน (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 23 มี.ค. 2561
1 คัน เน่ืองจำกรถคันดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เน่ืองจำก
กำกบำทเพลำกลำงขับป้ัมน้ ำท่อนด้ำนหน้ำและด้ำนหลังมีเสียงดังมำก
ขณะท ำงำน และเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

8 จ้ำงเหมำบริกำรรถแห่ประชำสัมพันธ์ตำมโครงกำรวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงวัย 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพร้อม มิตรมำศ 5,000.00 นำยพร้อม มิตรมำศ 5,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีควำม ใบส่ังจ้ำง 72/2561
ใส่ใจสุขภำพ ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันท่ี 6-10 เมษำยน 2561 (ข) สำมำรถท ำงำนดัง ลว. 28 มี.ค. 2561
จ ำนวน 5 วัน ตำมเส้นทำงท่ีเทศบำลต ำบลนำสำรก ำหนด กล่ำวได้ดี

9 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน 10,000.00 7,540.00 เฉพำะเจำะจง อู่ด ำรงค์เซฮร์วิส 7,540.00 อู่ด ำรงค์เซฮร์วิส 7,540.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมีอำชีพ ใบส่ังจ้ำง 73/2561
บบ 1709 นศ รหัสครุภัณฑ์  005 46 0002 จ ำนวน 1 คัน (ข) ท ำงำนจ้ำงดังกล่ำว ลว. 30 มี.ค. 2561
รำยกำรซ่อมแซม จ ำนวน 6 รำยกำร เน่ืองจำกรถคันดังกล่ำวไม่
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

10 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมโครงกำรแผนท่ีภำษีและ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนี ร ำพึงนิตย์ 8,000.00 นำงสำวรัชนี ร ำพึงนิตย์ 8,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมี บันทึกตกลงจ้ำง 
ทะเบียนทรัพย์สิน (กำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม)  ประจ ำปีงบประมำณ (ข) ควำมสำมำรถท ำงำน เลขท่ี 22/2561
พ.ศ. 2561 โดยปฏิบัติงำนต้ังแต่วันท่ี 2 มีนำคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ดังกล่ำวได้ดี ลว. 2 มี.ค. 2561
มีนำคม 2561 ระยะเวลำ 1 เดือน



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

11 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ ต ำแหน่ง คนสวน จ ำนวน 1 อัตรำ 51,354.78 51,354.78 เฉพำะเจำะจง นำยปิยบุตร  จันอนุ 51,354.78 นำยปิยบุตร  จันอนุ 51,354.78 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีมี บันทึกตกลงจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  โดยปฏิบัติงำนต้ังแต่วันท่ี 19 (ข) ควำมสำมำรถท ำงำน เลขท่ี 23/2561
 มีนำคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2561 ระยะเวลำ 6 เดือน ดังกล่ำวได้ดี ลว. 19 มี.ค. 2561
13 วัน โดยกำรจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน ในอัตรำเดือนละ 8,000 บำท

                              (ลงช่ือ)       อรุชำ  ตำมภำนนท์         ผู้จัดท ำ        (ลงช่ือ)      เพ็ญศรี  นิลวำนิช    ผู้ตรวจสอบ
                                         (นำงอรุชำ   ตำมภำนนท์)                   (นำงเพ็ญศรี   นิลวำนิช)  
                                        นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร                    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง


