
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง

งานจดัซ้ือ

1 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2558 425,589.00 425,589.00 กรณีพิเศษ หจก.นครแดร่ีพลัส 425,589.00 หจก.นครแดร่ีพลัส 425,589.00 เปน็ผู้ขายที่ได้รับสิทธิ์ เลขที ่3/2559
จ านวนเด็ก 573 คน ระยะเวลา 59 วันท าการ ต้ังแต่วันที ่4 ม.ค. จาก อ.ส.ค.ใหจ้ าหน่าย ลว. 4 ม.ค. 2559

2559 - 25 ม.ีค. 2559 ของโรงเรียน และต้ังแต่วันที ่4 ม.ค. 2559 นมโรงเรียนในเขตภาคใต้

 ถงึ 31 ม.ีค. 2559 ของ ศพด. เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ รสจดื ชนิดถงุ 
จ านวน 34,0354 ถงุ ราคาถงุละ 6.58 บาท และนมยู.เอช.ที. 
จ านวน 25,785 กล่อง ราคาถงุละ 7.82 บาท ใหเ้ด็กน าไปด่ืมทีบ่้าน
ช่วงปิดภาคเรียน ระยะเวลา 45 วัน

2 ซ้ือของรางวัลมอบใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนทีม่าร่วมงานกจิกรรมตามซุ้ม 28,900.00 28,900.00 ตกลงราคา ร้าน ช. พาณิชย์ 28,900.00 ร้าน ช. พาณิชย์ 28,900.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่15/2559
ท ากจิกรรมต่างๆ กจิกรรมบนเวทีกลาง และมอบใหเ้ด็กทีม่าลงทะเบียน ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

ร่วมกจิกรรมงานวันเด็กในวันเสาร์ ที ่9 ม.ค. 2559 จ านวน  5 รายการ
ตามโครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติประจ าปี พ.ศ. 2559

3 ซ้ือน้ าด่ืมชนิดแกว้ 30 ลัง น้ าด่ืมชนิดขวด 20 โหล และน้ าแขง็ 4,400.00 4,400.00 ตกลงราคา นางประชุมพร  เสมอมาศ 4,400.00 นางประชุมพร  เสมอมาศ 4,400.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่16/2559
200 กก. เพือ่เป็นน้ าด่ืมแกดั้บกระหายใหก้บัเด็กทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

งานวันเด็ก วันเสาร์ ที ่9 ม.ค. 2559  ตามโครงการจดังานวันเด็ก
แหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559

4 ซ้ือน้ าแขง็บด จ านวน 5 กระสอบ เพือ่ใช้ท ากจิกรรมสมานสัมพันธ์ 250.00 250.00 ตกลงราคา นางประชุมพร  เสมอมาศ 250.00 นางประชุมพร  เสมอมาศ 250.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่17/2559
ครอบครัวอบอุน่ ในกจิกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ วันเสาร์ ที ่9 ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

ม.ค. 2559 ตามโครงการสมานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุน่

5 ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับร่วมท ากจิกรรมต่างๆ พร้อมของรางวัลใหก้บัเด็กๆ 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา ร้าน ช. พาณิชย์ 11,980.00 ร้าน ช. พาณิชย์ 11,980.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่18/2559
ทีร่่วมท ากจิกรรมครอบครัวอบอุน่ จ านวน 12 รายการ ในกจิกรรม ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

งานวันเด็ก วันเสาร์ ที ่9 ม.ค. 2559 ตามโครงการสมานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุน่

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มกราคม  2559
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง
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การซ้ือหรอืจา้ง
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บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

6 ซ้ือยางในรถบรรทุกขยะมลูฝอย แบบอดัท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา หจก.นครออโต้ไทร์ 1,500.00 หจก.นครออโต้ไทร์ 1,500.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่19/2559
82-2215 นศ. ขนาด 10.00-20 จ านวน 1 เส้น ออโต้เซ็นเตอร์ ออโต้เซ็นเตอร์ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 12 ม.ค. 2559

7 ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับการแขง่ขนักฬีาเปตอง จ านวน 3 รายการ ส าหรับ 3,320.00 3,320.00 ตกลงราคา ร้านท็อปสปอร์ต 3,320.00 ร้านท็อปสปอร์ต 3,320.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่20/2559
นักกฬีาเปตอง เพือ่ใช้เป็นอปุกรณ์ส าหรับเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาเปตอง ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 18 ม.ค. 2559

เป็นตัวแทนของภาคใต้ตอนล่าง เขา้ร่วมการแขง่ขนัระดับประเทศ
กฬีาไทยคัฟมหกรรมท้องถิน่แหง่ประเทศไทยคร้ังที ่14 ประจ าปี 2558
ระหว่างวันที ่24-28 มกราคม 2559 ณ จงัหวัดนครสวรรค์

8 ซ้ือสารเคมกี าจดัยงุลาย จ านวน 3 รายการ ประกอบด้วย ปูนแดง 29,500.00 29,500.00 ตกลงราคา ร้านนครภณัฑ์เทรดด้ิง 29,500.00 ร้านนครภณัฑ์เทรดด้ิง 29,500.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่21/2559
จ านวน 15 ถงั, น้ ายาพ่นหมอกควัน (เดลต้าเบท 10) จ านวน 8 ลิตร ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 19 ม.ค. 2559

ทรายเคลือบสารเคมฟีอส จ านวน 2 ถงั ตามโครงการควบคุม
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ประจ าปี พ.ศ. 2559

9 ซ้ือครุภณัฑ์เกษตร ประเภทเคร่ืองเล่ือยตัดแต่งกิง่ไม ้(เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 40,000.00 35,000.00 ตกลงราคา ร้านฉา้ยยานยนต์ 35,000.00 ร้านฉา้ยยานยนต์ 35,000.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่22/2559
ชนิดเบนซิน) ปริมาตรกระบอกสูบ 72.2cc ประสิทธิภาพ 5.3 แรงมา้ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 22 ม.ค. 2559

ขนาดโซ่ 3/8 RSC3 เคร่ืองยนต์ เบนซิน 2 จงัหวะ จ านวน 1 เคร่ือง

10 ซ้ือยางนอก ยางใน ยางรอง ขนาด 700-16 จ านวน 6 เส้น ของ 34,500.00 34,500.00 ตกลงราคา หจก.นครไทร์ออโต้เซ็นเตอร์ 34,500.00 หจก.นครไทร์ออโต้เซ็นเตอร์ 34,500.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่23/2559
รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 81-5314 นศ. จ านวน 1 คัน ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 27 ม.ค. 2559

งานจดัจา้ง
1 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.สายซอยรวมมติร หมูท่ี ่2 ต าบลนาสาร 177,000.00 170,000.00 ตกลงราคา หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 169,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 168,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่6/2559

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 135.00 ม. หจก.อนิทะมสิุก กอ่สร้าง 169,500.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 26 ม.ค. 2559

ถมหนิคลุกไหล่ทางกว้างเฉล่ียขา้งละ 0.30 ม. พร้อมติดต้ังป้าย หจก.อนิทัชนครกรุ๊ป 170,000.00 และเสนอราคาต่ าสุด

ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลน 
ทต.นาสาร จ านวน 1 สาย
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2 จา้งบุกเบิกถนนหนิคลุกสายปลายทาง ช่วงที ่2 หมูท่ี ่3 ต าบลนาสาร 381,000.00 373,000.00 ตกลงราคา หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 372,000.00 หจก.อนิทะมสิุก กอ่สร้าง 370,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่7/2559
โดยสภาพเดิมเป็นทีร่าบลุ่มและป่าโปร่ง โดยท าการใช้เคร่ืองจกัรล้ม หจก.อนิทะมสิุก กอ่สร้าง 371,000.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 29 ม.ค. 2559

ต้นไม ้ขยายถนนใหไ้ด้ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 350.00 ม. ใช้ดินถม หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 372,500.00 และเสนอราคาต่ าสุด

จ านวน 700.00 ลบ.ม. ถมหนิคลุกท าผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หนา
0.10 ม. ยาว 350.00 ม. ใช้หนิคลุกจ านวน 143.00 ลบ.ม พร้อม
เกล่ียเรียบและอดัแน่น และวางท่อระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด
Æ 0.60x1.00 จ านวน 2 จดุ ใช้ท่อ 12 ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลน
ทต.นาสาร จ านวน  1 สาย

3 จา้งกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 497,000.00 493,000.00 ตกลงราคา หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 491,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 490,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่8/2559
พระเพรง-นาสีพุฒ หมูท่ี ่6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. หนา 0.04 ม. หจก.อนิทะมสิุก กอ่สร้าง 492,000.00 ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 29 ม.ค. 2559

 ระยะทาง 218 ม. พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 493,000.00 และเสนอราคาต่ าสุด

1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.นาสาร จ านวน 1 สาย

4 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นคนงานตามโครงการแผนทีภ่าษี 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นายวราชัย  เถาประศาสน์ 8,000.00 นายวราชัย  เถาประศาสน์ 8,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่34/2559
และทะเบียนทรัพยสิ์น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน สามารถท างานดังกล่าว ลว. 1 ม.ค. 2559

1 คน ระหว่างวันที ่1 - 31 ม.ค. 2559 ระยะเวลา 1 เดือน จา่ย ได้ดี
ค่าจา้งเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 8,000.- บาท

5 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นคนงานตามโครงการแผนทีภ่าษี 72,000.00 72,000.00 ตกลงราคา นางสาวฉันทนี กลักดวงจติร์ 72,000.00 นางสาวฉันทนี กลักดวงจติร์ 72,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่35/2559
และทะเบียนทรัพยสิ์น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน สามารถท างานดังกล่าว ลว. 1 ม.ค. 2559

1 คน ระหว่างวันที ่1 ม.ค. 2559 ถงึวันที ่30 ก.ย. 2559 ได้ดี
ระยะเวลา 1 เดือน จา่ย ค่าจา้งเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 
8,000 บาท

6 จา้งท าป้ายไวนิลโครงเคร่าไมก้ระดานอดั  ขนาด 2.50x5.00 ม. 22,200.00 19,700.00 ตกลงราคา ร้านหลากสีดีไซน์ 19,700.00 ร้านหลากสีดีไซน์ 19,700.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่36/2559
พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ป้าย, ป้ายไวนิลแบบแขวนหลังเวที ขนาด ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

2.00x8.00 ม. จ านวน 1 ป้าย, ป้ายซุ้มกจิกรรมต่างๆ ขนาด
0.80x1.00 ม. จ านวน 10 ป้าย, ป้ายไวนิลแบบแขวน ส าหรับติด
ขา้งรถประชาสัมพันธ์การจดังานวันเด็ก ขนาด 1.22x2.44 ม. จ านวน
2 ป้าย, ป้ายไวนิล ขนาด 3.00x1.00 ม. พร้อมขาต้ัง ส าหรับ 
ประชาสัมพันธ์ซุ้มกจิกรรมขยะแลกของ จ านวน 1 ป้าย และป้ายไวนิล
ส าหรับประชาสัมพันธ์การแยกขยะ ขนาด 1.00x1.50 ม. จ านวน 1 ปา้ย
ตามโครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ ปี 2559 วันที ่9 ม.ค. 2559
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7 จา้งท าป้ายไวนิลแบบแขวน ขนาด 1.00x2.00 ม. จ านวน  1 ป้าย  300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซส์ 300.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซส์ 300.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่37/2559
ส าหรับใช้ในกจิกรรมสมานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุน่ ในการจดังาน ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

วันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ.2559 วันเสาร์ที ่9 ม.ค. 2559 
ตามโครงการสมานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุน่

8 จา้งเหมาตกแต่งสถานทีพ่ร้อมท าความสะอาดสถานทีจ่ดังานวันเด็ก 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา นางสุภาวดี กาญจน์ 16,000.00 นางสุภาวดี กาญจน์ 16,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่38/2559
แหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในวันเสาร์ ที ่9 ม.ค. 2559 ณ บริเวณ ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

สนง.ทต.นาสาร โดยท าการจดัซุ้มลูกโป่ง ขนาด 4.00x3000 เมตร
บริเวณทางเขา้งาน ประดับตกแต่งลูกโป่งบริเวณซุ้มกจิกรรม ผูกผ้ารอบ
บริเวณงาน ประดับตกแต่งดอกไมส้ดโพเดียม โต๊ะประธาน และโต๊ะ  
รับรองแขก และจดัหาพลุกระดาษส าหรับพิธีเปิด 5 อนั

9 จา้งเหมาประกอบติดต้ังเวทีกลาง ขนาด 5.00x8.00 ม. จ านวน 1 เวที 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นางอรวรรณ์  แสงออ่น 15,000.00 นางอรวรรณ์  แสงออ่น 15,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่39/2559
เคร่ืองเสียงชุดใหญ่พร้อมผู้ควบคุม จ านวน 1 ชุด และติดต้ังระบบ ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

ไฟฟ้าโดยการเดินสายไฟรอบบริเวณงาน จ านวน 1 รายการ ตาม
โครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันเสาร์ ที ่9

มกราคม 2559

10 จา้งเหมาประกอบอาหารกล่อง ขา้วไกท่อดกบัไขต้่ม จ านวน 1,000 31,500.00 31,500.00 ตกลงราคา นางอรัญญา  พริกประสงค์ 31,500.00 นางอรัญญา  พริกประสงค์ 31,500.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่40/2559
กล่อง และจา้งเหมาบริการสาธิตท าอาหารส าหรับซุ้มกจิกรรมการ สามารถท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 4 ม.ค. 2559

สาธิตอาหาร ประกอบด้วย ขนมครก ขนมทองมว้น และผัดหมีโ่บราณ
เพือ่เป็นอาหารส าหรับเด็กๆ ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการจดังานวันเด็กแหง่
ชาติประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที ่9 มกราคม 2559 ของ ทต.นาสาร

11 จา้งเหมาบริการเคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการทักษะ 4 ด้าน ประกอบด้วย 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา นายอภนิันท์  บุญมัน่ 18,000.00 นายอภนิันท์  บุญมัน่ 18,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่41/2559
จัดสถานที่และอปุกรณ์การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

ส าหรับเด็กอาย ุ5-10 ขวบ โดยการใช้บ้านลม จ านวน 1 ชุด และ
ส าหรับเด็กอาย ุไมเ่กนิ 6 ขวบ โดยการใช้สปริงบอร์ดเป็นส่ือในการ
แสดงออกของเด็กทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม  จ านวน 1 ชุด  ตามโครงการ
จดังานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที ่9 ม.ค. 2559
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12 จ้างเหมาบริการชุดแต่งกาย พร้อมแต่งหน้า ท าผม เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา นางสาวพรชนก  บูรณะพล 24,000.00 นางสาวพรชนก  บูรณะพล 24,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่42/2559
ส าหรับชุดการแสดงต่างๆ จ านวน 8 ชุดการแสดง รวมเด็กทั้งส้ิน 50 คน ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

ตามโครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559

13 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่โดยการประดับ ตกแต่ง ซุ้มกิจกรรมนันทนาการ 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา นางสุภาวดี  กาญจน์ 2,000.00 นางสุภาวดี  กาญจน์ 2,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่43/2559
ตามโครงการสมานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุน่ ในกจิกรรมการจดังานวัน ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

เด็กแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที ่9 มกราคม 2559

14 จา้งเหมาบริการประกอบติดต้ังเต้นท์ ขนาด 4x8 ม. จ านวน 10 หลัง 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 40,000.00 นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 40,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่44/2559
 โต๊ะ จ านวน 30 ตัว เกา้อี ้จ านวน 400 ตัว  และเต้นท์โค้ง ขนาด ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

10.00x35.00 ม. จ านวน 7 หอ้ง พร้อมเกา้อีจ้ านวน 400 ตัว
เพือ่ใช้เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 วันเสาร์ ที ่9 มกราคม 2559

15 จา้งเหมาบริการเต้นท์ ขนาด 4.00x8.00 ม. จ านวน 2 หลัง โต๊ะ 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 2,000.00 นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 2,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่45/2559
จ านวน 2 ตัว เกา้กี ้จ านวน 20 ตัว พร้อมเคร่ืองเสียงชุดเล็กจ านวน ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ค. 2559

1 ชุด ตามโครงการสมานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุน่ ในกจิกรรมการจดั
งานวันเด็กแหว่ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที ่9 ม.ค. 2559

16 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 9568 นศ จ านวน 1 คัน 8,109.00 8,109.00 ตกลงราคา บจก. บี.พ.ีออโต้เซ็นเตอร์ 8,109.00 บจก. บี.พ.ีออโต้เซ็นเตอร์ 8,109.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่46/2559
โดยท าการซ่อมแซมระบบแอร์ และหมอ้กรองอากาศพร้อมค่าแรง (1997) (1997) ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 7 ม.ค. 2559

จ านวน 5 รายการ เพือ่ใหร้ถคันดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ

17 จา้งวางท่อระบายน้ า คสล.เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมในเขต 99,700.00 99,700.00 ตกลงราคา นางสุภาภรณ์  บุญยศ 98,000.00 นางสุภาภรณ์  บุญยศ 98,000.00 เปน็ผู้รับจา้งที่สามารถ เลขที ่47/2559
พืน้ทีต่ าบลนาสาร จ านวน 5 จดุ หมูท่ี ่4, 5, 6 ต าบลนาสาร ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 8 ม.ค. 2559

18 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ร.ร.วัดพระเพรง) หมูท่ี ่4 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา นายส าราญ  ขนุไชยการ 16,000.00 นายส าราญ  ขนุไชยการ 15,800.00 เปน็ผู้รับจา้งที่สามารถ เลขที ่48/2559
ต าบลนาสาร โดยท าการซ่อมแซมประตูเหล็กมว้น จ านวน 1 รายการ ท างานดังกล่าวได้ดี ลว. 22 ม.ค. 2559

และติดต้ังผ้าใบกนัสาด ขนาดไมน่้อยกว่า 17.50 ตร.ม. จ านวน 1
รายการ
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19 จา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รหสัครุภณัฑ์ 416 57 0032 1,350.00 1,350.00 ตกลงราคา ร้านเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 1,350.00 ร้านเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 1,350.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่49/2559
จ านวน 1 เคร่ือง เนือ่งจากติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ท างานดังกล่าวโดยตรง ลว. 26 ม.ค. 2559

(ลงชื่อ)                                             ผู้จดัท า (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจสอบ
               (นางอรุชา   ตามภานนท)์                   (นางเพ็ญศรี   นิลวานิช)  
                    นักวิชาการพัสดุ                    ผู้อ านวยการกองคลัง


