
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

งานจดัซ้ือ
1 ซ้ือวสัดุส านักงานเป็นแบบพิมพ์ ใบ ภ.บ.ท.6 ทะเบียนที่ดินเพื่อเกบ็ภาษี 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 9,000.00 โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 9,000.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย เลขที่ 56/2561

บ ารุงท้องที่ จ านวน 20 เล่ม ส าหรับใชใ้นการส ารวจงานจดัเกบ็ภาษี (ข) กรมการปกครอง กรมการปกครอง ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 ม.ีค. 2561

ในชว่งปีส ารวจใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 3,000.00 2,505.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 2,505.60 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 2,505.60 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 64/2561

กองชา่งเทศบาลต าบลนาสาร รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค ทะเบียน (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 เม.ย. 2561

 81-5314 นศ  เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชใ้นการปฏฺบัติงานราชการของ
กองชา่ง และส าหรับเคร่ืองยนต์และอื่นๆ ที่มาสร้างงานอนัเป็น 
ประโยชน์ให้แกก่องชา่ง ประจ าเดือน เมษายน 2561 ต้ังแต่วนัที่ 
2 เม.ย.61 ถงึวนัที่ 30 เม.ย.61

3 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 1,000.00 260.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 260.10 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 260.10 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 65/2561

กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชก้บัรถจกัรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 เม.ย. 2561

ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานราชการจดัเกบ็ค่าบริการถงัขยะมลูฝอย ประจ าเดือน
2561 ต้ังแต่วนัที่ 2 เม.ย.61 ถงึวนัที่ 30 เม.ย.61

4 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 70,000.00 48,969.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 48,969.63 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 48,969.63 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 66/2561

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพื่อใชก้บัรถยนต์ส่วนกลาง (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 เม.ย. 2561

รถบรรทุกขยะมลูฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจกัรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ที่มาสร้างงานอนัเป็นประโยชน์ให้แกส่ านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน เมษายน 2561 ต้ังแต่วนัที่ 
2 เม.ย.61 ถงึวนัที่ 30 เม.ย.61

5 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 1,000.00 85.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 85.59 บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 85.59 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 67/2561

กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 เม.ย. 2561

 เพื่อใชก้บัรถจกัรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ประจ าเดือน เมษายน 2561
ต้ังแต่วนัที่ 2 เม.ย.61 ถงึวนัที่ 30 เม.ย.61

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ณ วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

6 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ ของรางวลั จ านวน 8 รายการ ส าหรับใชใ้นกจิกรรม 12,050.00 10,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 10,650.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 10,650.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 68/2561

ตามโครงการวนักตัญญู เชดิชผูู้สูงวยั ใส่ใจสุขภาพ ประจ าปี 2561 ใน (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 5 เม.ย. 2561

วนัที่ 11 เมษายน 2561 ณ ส านักงาน ทต.นาสาร

7 จดัซ้ือมะพร้าวขนาดใหญ่ จ านวน 70 ลูก ส าหรับใชแ้ขง่ขนัในกจิกรรม 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ ขนุไชยการ 1,400.00 นายส าราญ ขนุไชยการ 1,400.00 เปน็ผู้ขายที่สามารถ ใบส่ังซ้ือ 69/2561

แขง่ขนัขดูมะพร้าว ตามโครงการวนักตัญญู เชดิชผูู้สูงวยั ใส่ใจสุขภาพ (ข) จัดหาส่ิงของดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561

ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 11 เมษายน 2561 ณ สนง.ทต.นาสาร ได้ดี

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับกองสวสัดิการสังคม จ านวน 2 รายการ 13,000.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 12,350.00 ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 12,350.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 70/2561

ส าหรับใชใ้นการปฏิบัติงานของกองสวสัดิการสังคมในการให้บริการ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 5 เม.ย. 2561

ประชาชนและ หน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อราชการ ให้เป็นไปด้วย
ความสะดวก เรียบร้อย

9 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นหมอ้แบตเตอร่ีแบบเติมน้ ากล่ัน 8,000.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครถาวรอะไหล่ 5,992.00 หจก.นครถาวรอะไหล่ 5,992.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 71/2561

ขนาด 12 โวล 85 แอปป์ (Dry Hybrid) จ านวน 2 ลูก ส าหรับใชก้บัรถ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 10 เม.ย. 2561

ส่วนกลางรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน 81-5314 นศ กองชา่ง

10 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นหมอ้แบตเตอร่ีแบบเติมน้ ากล่ัน 3,000.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครถาวรอะไหล่ 2,675.00 หจก.นครถาวรอะไหล่ 2,675.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 72/2561

ขนาด 12 โวล 85 แอปป์ จ านวน 1 ลูก ส าหรับใชก้บัรถส่วนกลาง (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 18 เม.ย. 2561

ทะเบียน กพ 8215 นศ ส านักปลัด

11 จดัซ้ือวสัดุไฟฟูาและวทิยกุองสวสัดิการสังคม จ านวน 2 รายการ คือ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหวทิยนุครศรีฯ 5,000.00 ร้านสหวทิยนุครศรีฯ 5,000.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 73/2561

ปล๊ักไฟ 3 ตา 6 ชอ่ง ขนาดไมน่้อยกวา่ 2.50 เมตร จ านวน 4 ชดุ และ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 24 เม.ย. 2561

ปล๊ักไฟ 3 ตา 3 ชอ่ง ม ี2 ชอ่ งUSB ขนาดไมน่้อยกวา่ 2.50 เมตร 
จ านวน 4 ชดุ ส าหรับใชใ้นการปฏิบัติงานต่อปล๊ักไฟกบัวสัดุครุภัณฑ์
ส านักงาน วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ 

12 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กฬีา ชดุกฬีาพร้อมสกรีน ถว้ยรางวลั จ านวน 120,900.00 114,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนัตาพาณิชย์ 114,500.00 ร้านกนัตาพาณิชย์ 114,500.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 74/2561

22 รายการ ตามโครงการจดัการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด "นาสารคัพ" (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 24 เม.ย. 2561

คร้ังที่ 17 ประจ าปี 2561 ระหวา่งวนัที่ 30 เม.ย. 2561 ถงึวนัที่
7 พ.ค. 2561 ณ สนามกฬีาวทิยาลัยการอาชพีนครศรีธรรมราช

13 จดัซ้ือน้ าด่ืมชนิดขวด ขนาด 800 ml น้ าด่ืมชนิดถงั ขนาด 20 ลิตร 15,000.00 14,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซี ซินน้ าด่ืม  14,470.00 ร้านซี ซินน้ าด่ืม  14,470.00 เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 75/2561

น้ าแขง็ และเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ ตามโครงการจดัการแขง่ขนักฬีาต้านยา (ข) สาขาพระพรหม สาขาพระพรหม ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 24 เม.ย. 2561

เสพติด นาสารคัพ คร้ังที ่17 ประจ าปี 2561 ระหวา่งวนัที ่30 เม.ย. 61
ถงึวนัที่ 7 พ.ค. 2561 ณ สนามกฬีาวทิยาลัยการอาชพีนครศรีธรรมราช



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

งานจดัจา้ง
1 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 25,000.00 23,514.00 เฉพาะเจาะจง อู่ด ารงค์เซอร์วสิ 23,514.00 อู่ด ารงค์เซอร์วสิ 23,514.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 60/2561

กค 9568 นศ รหัสครุภัณฑ์ 001 45 0001 จ านวน  1 คัน (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 9 เม.ย. 2561

เคร่ืองยนต์จะติดยากมาก แต่เมื่อสตาร์ทเคร่ืองติดแล้วเคร่ืองยนต์จะเดิน โดยตรง
ไมเ่รียบ  มอีาการ ส่ัน และวบู  เร่งไมข่ึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้เคร่ืองยนต์มคีวามพร้อมในการใชป้ฏิบัติงานอยู่เสมอ

2 จา้งท าปูายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า 500.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนปร้ินท์ 450.00 ร้านกรีนปร้ินท์ 450.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 63/2561

เจา้อยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ขนาด 1.00x3.00 จ านวน 1 ปูาย ส าหรับใช้ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 16 ม.ีค. 2561

ในกจิกรรมวนัท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2561 ในวนัอาทิตยท์ี่ 18 ม.ีค. 61 โดยตรง
ณ ห้องประชมุอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลนาสาร

3 จา้งท าพวงมาลัยดอกไมส้ด จ านวน 1 พวง พานพุ่มดอกไมส้ดประดับ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพวงแสด 2,500.00 ร้านพวงแสด 2,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 64/2561

โต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ จ านวน 6 พาน และพานพุ่มดกไมส้ดส าหรับ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 16 ม.ีค. 2561

ถวายราชสักการะ จ านวน 1 พาน ส าหรับใชใ้นกจิกรรมวนัท้องถิ่นไทย โดยตรง
ประจ าปี 2561 ในวนัอาทิตยท์ี่ 18 ม.ีค. 61 ณ ห้องประชมุ ทต.นาสาร

4 จา้งท าปูายไวนิล ขนาด 1.50x3.00 เมตร จ านวน 1 ปูาย ตามโครงการ 700.00 675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซน์ 675.00 ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซน์ 675.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 65/2561

อบรมและพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงอาย ุประจ าปี 2561 ในวนัที่ 30 ม.ีค. 61 (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 21 ม.ีค. 2561

เพื่อให้ผู้สูงอายมุคีวามรู้ความเขา้ใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแล โดยตรง
สุขภาพอนามยัของตนเองด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสรรถภาพร่างกาย
และจติใจ ผู้สูงอายไุด้รับความความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัธรรมะส าหรับ
ผู้สูงวยั

5 จา้งเหมาบริการเต็นท์ จ านวน 1 ชดุ (ประกอบด้วยเต็นท์ ขนาด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ จลุอมร 4,500.00 นายพรเทพ จลุอมร 4,500.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ ใบส่ังจ้าง 66/2561

4.00x8.00 เมตร จ านวน 1 หลัง โต๊ะ 4  ตัว เกา้อี้ 50 ตัว) (ข) สามารถท างานดังกล่าว ลว. 21 ม.ีค. 2561

และจา้งเหมาบริการเคร่ืองเสียงพร้อมผู้ควบคุม จ านวน 1 ชดุ ตาม ได้ดี
โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ประจ าปี  2561 ในวนัที ่ 
30 มีนาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญวดัพระเพรง หมูท่ี ่3 ต าบลนาสาร

6 จ้างเหมาตกแต่งสถานทีส่ าหรับใช้ในการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ กายโรจน์ 1,500.00 นางวนัเพ็ญ กายโรจน์ 1,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 67/2561

โดยท าการจดัดอกไมส้ดโต๊ะประธาน จ านวน 1 ชดุ  จดัดอกไมส้ด (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 21 ม.ีค. 2561

โพเดียม จ านวน 1 ชดุ และจดัตกแต่งโต๊ะรับลงทะเบียน โต๊ะวทิยากร  โดยตรง
ตามโครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงอาย ุประจ าปี 2561 
 ในวนัที่ 30 มนีาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญวดัพระเพรง หมู่ที่ 3



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

7 จา้งเหมาจดัท าสถานที่ส าหรับประกอบพิธกีรรมทางพุทธศาสนา ขนาด
 28,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูชติพงษ์  ศิริวรรณ์ 27,500.00 นายภูชติพงษ์  ศิริวรรณ์ 27,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 74/2561

  2.00x4.00 เมตร จ านวน 1 ชดุ พร้อมธรรมมาสน์, จา้งเหมาเต้นท์โค้ง (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561

ขนาด 10.00x5.00 เมตร จ านวน 2 ห้อง พร้อมเกา้อี้ 100 ตัว โดยตรง
จา้งหมาบริการเคร่ืองเสียงพร้อมผู้ควบคุม จ านวน 1 ชดุ จา้งเหมาเต็นท์
ขนาด 4.00x8.00 เมตร จ านวน 4 หลัง โต๊ะ 30 ตัว และเก้าอี ้100 ตัว
จา้งเหมาเต็นท์ ขนาด 5.00x8.00 เมตร จ านวน 3 ห้อง พร้อมเกา้อี้
 200 ตัว ตามโครงการวนักตัญญู เชดิชผูู้สูงวยั ใส่ใจสุขภาพ ประจ าปี
2561 ในวนัที่ 11 เมษายน 2561 ณ สนง.ทต.นาสาร

8 จา้งเหมาท าปูายประชาสัมพันธไ์วนิลส าหรับติดต้ังหลังเวที ขนาด 
 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซน์ 8,550.00 ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซน์ 8,550.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 75/2561

3.00x8.00 ม. จ านวน 1 ปูาย, ปูายซุ้มกจิกรรม ขนาด 0.80x1.00 ม. (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561

จ านวน 12 ปูาย, ปูายซุ้มกจิกรรม  ขนาด 1.00x3.00 ม. จ านวน โดยตรง
1 ปูาย และจา้งท าเกยีรติบัตรพร้อมเขา้กรอบ จ านวน 9 อนั
ตามโครงการวนักตัญญู เชดิชผูู้สูงวยั ใส่ใจสุขภาพ ประจ าปี 2561
ในวนัที่ 11 เมษายน 2561 ณ สนง.ทต.นาสาร

9 จา้งเหมาจดัตกแต่งสถานที่จดังานตามโครงการวนักตัญญู เชดิชผูู้สูงวยั 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ  กายโรจน์ 43,500.00 นางวนัเพ็ญ  กายโรจน์ 43,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 76/2561

ใส่ใจสุขภาพ ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 11 เมษายน 2561 ณ สนง. (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561

ทต.นาสาร โดยประดับตกแต่งด้วยดอกไมส้ดแจกนั พานรอง โพเดียม
โต๊ะประธาน โต๊ะลงทะเบียน ประดับตกแต่งโดยการผูกผ้าบริเวณโต๊ะรดน้ า
ผู้สูงอาย ุสถานที่ประกอบพิธกีรรมทางศาสนา ซุ้มกจิกรรมต่างๆ จดัท า
ชอ่ดอกไมติ้ดเส้ือ และประดับตกแต่งแท่นพระพุทธสิหิงค์ด้วยดอกไมส้ด
และอปุกรณ์อื่น ๆ ส าหรับกจิกรรมรดน้ าขอพร


10 จา้งเหมาแต่งหน้า ท าผม พร้อมชดุแต่งกาย ส าหรับการแสดงบนเวที 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองถริพร 3,000.00 นางสาวทองถริพร 3,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ ใบส่ังจ้าง 77/2561

ชดุการแสดงเต้นประกอบเพลงเริงสงกรานต์ จ านวน 16 คน จาก (ข) ส าเนากาญจน์ ส าเนากาญจน์ สามารถท างานดัง ลว. 5 เม.ย. 2561

โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.นาสาร ตามโครงการวนักตัญญู เชดิชผูู้สูงวยั ใส่ใจ กล่าวได้ดี
 สุขภาพ ประจ าปี 2561 ในวนัที ่11 เมษายน 2561 ณ สนง.ทต.นาสาร

11 จา้งจดัท าปูายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการเฝูาระวงัปูองกนัจากเหตุ  1,575.00 1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนปร้ินท์ 1,575.00 ร้านกรีนปร้ินท์ 1,575.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 78/2561

สาธารณภัยและลดอบุัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561

 2561 ขนาด 1.50x5.00 ม. จ านวน 1 ปาูย และขนาด 1.00x3.00 ม. ได้ดี
 จ านวน 1 ปูาย ระหวา่งวนัที่ 12-16 เมษายน 2561



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

12 จา้งเหมาบริการเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5.00x 8.00 ม. พร้อมโต๊ะเกา้อี้ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูชติพงษ์ ศิริวรรณ์ 4,000.00 นายภูชติพงษ์ ศิริวรรณ์ 4,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 79/2561

จ านวน 1 ชดุ ตามโครงการเฝูาระวงัปูองกนัจากเหตุสาธารณภัยและลด (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 5 เม.ย. 2561

 อบุัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561 ระหวา่ง โดยตรง
วนัที่ 12-16 เมษายน 2561 ระยะเวลา 5 วนั ณ ทางเขา้ศูนยร์าชการ
นาสาร ส าหรับใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับจดุบริการพักรถ

13 จา้งเหมาแต่งหน้า ท าผม พร้อมชดุแต่งกาย ส าหรับการแสดงบนเวที 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนิดา ค านวณจติ 3,000.00 นางสาวจนิดา ค านวณจติ 3,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ ใบส่ังจ้าง 80/2561

ชดุการแสดงเต้นประกอบจงัหวะบาสโลบเพลงอยา่จบเมื่อพบหน้า  จาก (ข) สามารถท างานดัง ลว. 5 เม.ย. 2561

ชมรมผู้สูงอายตุ าบลนาสาร จ านวน 15 คน  ตามโครงการวนักตัญญู กล่าวได้ดี
เชดิชผูู้สูงวยั ใส่ใจสุขภาพ ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 11 เมษายน 2561

14 จา้งเหมาท าปูายไวนิลเตือนอนัตรายการใชเ้ส้นทางในเขต พท.ต.นาสาร 3,000.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนปร้ินท์ 1,920.00 ร้านกรีนปร้ินท์ 1,920.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 81/2561

ขนาด 0.70x1.50 ม. จ านวน 12 ปูาย โดยใชตั้วอกัษรสีด า ขนาด (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 17 เม.ย. 2561

11.5 ซม. พื้นสีส้มทั้งผืน

15 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก 35,000.00 34,900.00 เฉพาะเจาะจง อู่ด ารงค์เซฮร์วสิ 34,900.00 อู่ด ารงค์เซฮร์วสิ 34,900.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 82/2561

ทะเบียน 81-5314 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 011 50 0001 จ านวน (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 20 เม.ย. 2561

1 คัน เนื่องจากรถคันดังกล่าวไมส่ามารถใชง้านได้ตามปกติ และเพื่อ
การยดือายกุารใชง้านของรถและให้รถมสีภาพพร้อมใชง้านได้ตามปกติ
โดยการซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ระบบส่งก าลัง

16 จา้งเหมาบริการคณะกลองยาว จ านวน 1 ชดุ ส าหรับใชน้ าขบวน 5,000.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรเดช  ดัดใจงาม 4,500.00 นายพีรเดช  ดัดใจงาม 4,500.00 เป็นผู้รับจา้งที่มี ใบส่ังจ้าง 83/2561

พาเหรดรณรงค์ต้านยาเสพติด  เร่ิมต้นจากทางเขา้ศูนยร์าชการนาสาร (ข) ความสามารถในการ ลว. 24 เม.ย. 2561

ไปยงัสนามวทิยาลัยการอาชพี พิธเีปิดการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด ท างานดังกล่าวได้ดี

“นาสารคัพ” คร้ังที่ 17 ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 30 เม.ย. 2561

17 จา้งเหมาบริการเต็นท์ เกา้อี้ จ านวน 6 ชดุ ระยะเวลา 8 วนั ( 1 ชดุ 51,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภูชติพงษ์  ศิริวรรณ์ 49,800.00 นายภูชติพงษ์  ศิริวรรณ์ 49,800.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 84/2561

ประกอบด้วย เต็นท์ขนาด 4.00x8.00 เมตร  จ านวน 1 หลัง และ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 24 เม.ย. 2561

เกา้อี้ จ านวน 40 ตัว) และจา้งเหมาบริการเคร่ืองเสียงชดุกลางพร้อม โดยตรง
ผู้ควบคุม จ านวน 1 ชดุ ระยะเวลา 6 วนั (วนัที่ 30 เม.ย.61, 1-4, 
7 พ.ค. 61) ตามโครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาสารคัพ” 
คร้ังที่ 17 ประจ าปี 2561 ระหวา่งวนัที่ 30 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61 
ณ สนามกฬีาวทิยาลัยการอาชพีนครศรีธรรมราช



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

18 ปูายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการ ขนาด 2.50 x 4.80 ม. พร้อม 17,531.00 17,531.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซน์ 17,531.00 ร้านพเีจกราฟกิแอนด์ดีไซน์ 17,531.00 เป็นผู้รับจา้งที่มี ใบส่ังจ้าง 85/2561

โครงเคร่าไมแ้ละติดต้ังบริเวณสนามกฬีาวทิยาลัยการอาชพี นศ. (ข) ความสามารถในการ ลว. 24 เม.ย. 2561

จ านวน 2 ปูาย และปูายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 ม. ส าหรับขบวน ท างานดังกล่าวได้ดี

เดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมการออกก าลังกาย 6 ปูาย
ส าหรับใชเ้ป็นปูายในการจดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา และปูายผ้าแพร
พร้อมลูกโปุงอดักา๊ช ขนาด 1.00x2.00 ม. จ านวน 1 ปูาย ตามโครงการ
จดัการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด “นาสารคัพ” คร้ังที่ 17 ประจ าปี 
2561 ระหวา่งวนัที่ 30 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61 ณ สนามกฬีา
วทิยาลัยการอาชพี

19 จา้งเหมาจา้งประดับตกแต่งสถานที่บริเวณที่นั่งประธานในพิธเีปิดการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ  กายโรจน์ 5,000.00 นางวนัเพ็ญ  กายโรจน์ 5,000.00 เป็นผู้รับจา้งที่มี ใบส่ังจ้าง 86/2561

แขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด ในวนัที่ 30 เม.ย. 61 ณ สนามกฬีาวทิยา (ข) ความสามารถในการ ลว. 24 เม.ย. 2561

 ลัยการอาชพีนครศรีธรรมราช จดัดอกไมส้ าหรับวางโต๊ะประธาน ท างานดังกล่าวได้ดี

ส าหรับพิธเีปิดและปิดการแขง่ขนั ตามโครงการจดัการแขง่ขนักฬีาต้าน
ยาเสพติด "นาสารคัพ" คร้ังที่ 17 ประจ าปี 2561 ระหวา่งวนัที่
30 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61 ณ สนามวทิยาลัยการอาชพีนครศรีธรรมราช

20 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ สนามแขง่ขนั ส าหรับการแขง่ขนักฬีาฟุตบอล 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ  ขนุไชยการ 18,500.00 นายส าราญ  ขนุไชยการ 18,500.00 เป็นผู้รับจา้งที่มี ใบส่ังจ้าง 88/2561

 จ านวน 1 สนาม ณ สนามกฬีาฟุตบอลของวทิยาลัยการอาชพี และ (ข) ความสามารถในการ ลว. 24 เม.ย. 2561

 กฬีาเปตอง ณ ลานหน้าส านักงาน กกต.จงัหวดันครศรีธรรมราช ท างานดังกล่าวได้ดี

ตามโครงการจดัการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด "นาสารคัพ" คร้ังที่ 17 
 ประจ าปี 2561 ระหวา่งวนัที่ 30 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61 ณ สนาม
วทิยาลัยการอาชพีนครศรีธรรมราช

21 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถส่วนกลาง ทะเบียน 5,000.00 3,149.55 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านครศรีฯ 3,149.55 บจก.โตโยต้านครศรีฯ 3,149.55 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 89/2561

กพ 8215 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0003  โดยท าการเปล่ียน (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 30 เม.ย. 2561

ถา่ยน้ ามนัเคร่ืองและอื่น ๆ เพื่อบ ารุงรักษาให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้ โดยตรง
ปฏิบัติงานราชการ

22 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นผู้ชว่ยธรุการกองชา่ง จ านวน 1 คน 48,000.00 47,733.43 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉนัทนี กลักดวงจติร 47,733.43 นางสาวฉนัทนี กลักดวงจติร 47,733.43 เป็นผู้รับจา้งที่มี บันทึกตกลงจา้ง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อชว่ยให้การปฏิบัติงานราชการ (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 24/2561
กองชา่งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขั้น ต้ังแต่วนัที่ 2 เม.ย. 2561 ถงึวนัที่ 30 ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 2 เม.ย. 2561

ก.ย. 2561 ระยะเวลา 5 เดือน 29 วนั โดยจา่ยค่าจา้งเป็นรายเดือนในอตัรา
เดือนละ 8,000.- บาท รายนางสาวฉนัทนี  กลักดวงจติร์



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

23 จา้งเหมาบริการผู้ชว่ยครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร จ านวน 36,000.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพรรณ 35,600.00 นางสาวธนพรรณ 35,600.00 เป็นผู้รับจา้งที่มี บันทึกตกลงจา้ง
1 อตัรา โดยมคุีณวฒิุไมต่่ ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขา (ข) นาคสัน นาคสัน ความสามารถในการ เลขที่ 25/2561
ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวชิาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวยั  ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 2 เม.ย. 2561

หรือคุณวฒิุอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้  และมใีบอนุญาตประกอบอาชพีครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวชิาชพีครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่
การสอน โดยปฏิบัติงานต้ังแต่วนัที่ 2 เม.ย. 61 ถงึวนัที่ 30 ม.ิย. 61
โดยรับค่าจา้งเป็นรายเดือน ในอตัราเดือนละ  12,000.-บาท

24 จา้งเหมาบริการผู้ชว่ยครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร จ านวน 36,000.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร  คชรัตน์ 35,600.00 นางสาวกนกอร  คชรัตน์ 35,600.00 เป็นผู้รับจา้งที่มี บันทึกตกลงจา้ง
1 อตัรา โดยมคุีณวฒิุไมต่่ ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขา (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 26/2561
ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวชิาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวยั  ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 2 เม.ย. 2561

หรือคุณวฒิุอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้  และมใีบอนุญาตประกอบอาชพีครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวชิาชพีครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่
การสอน โดยปฏิบัติงานต้ังแต่วนัที่ 2 เม.ย. 61 ถงึวนัที่ 30 ม.ิย. 61
โดยรับค่าจา้งเป็นรายเดือน ในอตัราเดือนละ  12,000.-บาท

25 จา้งเหมาบริการผู้ชว่ยครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร จ านวน 27,000.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤตติยา สุวรรณชล 26,700.00 นางสาวกฤตติยา สุวรรณชล 26,700.00 เป็นผู้รับจา้งที่มี บันทึกตกลงจา้ง
1 อตัรา โดยมคุีณวฒิุไมต่่ ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขา (ข) ความสามารถในการ เลขที่ 27/2561
ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวชิาเอก  หรือคุณวฒิุอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 2 เม.ย. 2561

ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และมใีบอนุญาตประกอบ
อาชพีครูหรือหลักฐานที่ใชแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน โดยปฏิบัติงานต้ังแต่วนัที่ 2 เม.ย. 61 
ถงึวนัที่ 30 ม.ิย. 61 โดยรับค่าจา้งเป็นรายเดือน ในอตัราเดือนละ
 9,000.-บาท

26 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณทางเชื่อมและคอสะพาน หมู่ที่ 1,3,5 149,000.00 149,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กวนิทราการกอ่สร้าง 148,000.00 หจก.กวนิทราการกอ่สร้าง 147,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ สัญญาจ้างกอ่สร้าง
ต าบลนาสาร โดยด าเนินการซ่อมแซมโดยการปะซ่อมผิวทางเดิม (SKIN (ข) ท างานจ้างดังกล่าว เลขที่ 12/2561
PATCHING) เฉล่ียพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 140.00 ตารางเมตร แล้วท าการ โดยตรง ลว. 9 เม.ย. 2561

เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉล่ีย 5.00 เซนติเมตร
จ านวน 8 จดุ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมน่้อยกวา่ 283.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังปูายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอยีด
ตามแปลนของเทศบาลต าบล  นาสาร จ านวน 1 โครงการ

- 



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

27 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระเพรง-นาสีพุฒ หมู่ที่ 6 1,609,000.00 1,584,000.00 ประกวดราคา หจก. พ.มณี กอ่สร้าง 1,023,000.00 หจก. พ.มณี กอ่สร้าง 1,023,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ สัญญาจ้างกอ่สร้าง
โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง         (e-bidding) หจก. เภรินทร์วสัดุภัณฑ์ 1,043,999.00 ท างานจ้างดังกล่าว เลขที่ 13/2561
๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุก หจก.อนิทรัชนครกรุ๊ป 1,080,000.00 โดยตรง ลว. 11 เม.ย. 2561

กวา้งเฉล่ียขา้งละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หจก. ปวรรต การโยธา 1,108,800.00 
ไมน่้อยกวา่ ๒,๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์ หจก. ซี.ซี จักรกลและก่อสร้าง 1,129,000.00 
โครงการ จ านวน ๑ ปูาย รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล หจก. ท าเนียบกอ่สร้าง 1,139,000.00 
นาสาร จ านวน ๑ โครงการ หจก. นครรุ่งเรืองการโยธา 1,172,000.00 

หจก. แซนซันการโยธา 1,195,000.00 
หจก. ถนอมเมอืง กอ่สร้าง 1,213,650.00 
หจก. นครราชกอ่สร้าง 1,239,900.00 
หจก. คเชนร์ การโยธา 1,245,000.00 
หจก. โดม การโยธา 1,298,880.00 
หจก. ยิ่งวงศ์ววิฒัน์การโยธา 1,346,000.00 
หจก. ไทยถริโรจน์กอ่สร้าง 1,395,000.00 
บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 1,489,675.57 

                              (ลงชื่อ)       อรุชา  ตามภานนท์         ผู้จดัท า        (ลงชื่อ)      เพ็ญศรี  นิลวานิช    ผู้ตรวจสอบ
                                         (นางอรุชา   ตามภานนท)์                   (นางเพ็ญศรี   นิลวานิช)  
                                        นักวชิาการพัสดุช านาญการ                    ผู้อ านวยการกองคลัง


