
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

งานจัดซ้ือ

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 272.46 เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 272.46 บริษทั น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 272.46 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 54/2563
กองคลังเทศบาลต าบลนาสาร เพือ่ใช้กับรถจักรยายนต์ 1 กจ 9130 นศ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 28 ก.พ. 2563
ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานราชการจัดเก็บค่าบริการถังขยะมูลฝอย ประจ าเดือน
2563 ต้ังแต่วนัที ่1 ม.ีค. 63 ถึงวนัที ่31 ม.ีค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 65,000.00 44,452.47 เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 44,452.47 บริษทั น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 44,452.47 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 55/2563
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร เพือ่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 28 ก.พ. 2563
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองยนต์อืน่ๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาสาร 
และส าหรับเคร่ืองยนต์ทีม่าสร้างงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่ส านักปลัด
เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ต้ังแต่วนัที ่
1 ม.ีค. 63 ถึงวนัที ่31 ม.ีค. 63

3 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 500.00 270.09 เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 270.09 บริษทั น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 270.09 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 56/2563
กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 28 ก.พ. 2563
 เพือ่ใช้กับรถจักรยายนต์ ขรน 53 นศ ในการออกส ารวจภาคสนาม
ของงานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าเดือน มีนาคม 2563
ต้ังแต่วนัที ่1 ม.ีค. 63 ถึงวนัที ่31 ม.ีค. 63

4 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 20,000.00 1,936.12 เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,936.12 บริษทั น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 1,936.12 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 57/2563
กองช่างเทศบาลต าบลนาสาร ส าหรับรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 ม.ีค. 2563
ทะเบียน 81-5314 นศ, รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 4430 นศ, รถยนต์
นัง่ส่วนกลาง ทะเบียน กษ 4438 นศ. เคร่ืองยนต์อืน่ๆ ทีใ่ช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการกองช่าง และส าหรับเคร่ืองยนต์อืน่ๆ ทีม่าสร้างงานอัน
เป็นประโยชน์ให้แก่กองช่าง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ต้ังแต่วนัที ่
1 ม.ีค. 63 ถึงวนัที ่31 ม.ีค. 63

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

5 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ส าหรับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง 800.00 หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง 800.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 58/2563
เป็นเจลล้างมือ ขนาด 150 มล. จ านวน 10 ขวด เพือ่เป็นการป้องกัน (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 2 ม.ีค. 2563
โรคโควดิ-19 และเพือ่สุขอนามัยทีดี่ของประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ 
ทีม่าติดต่องานราชการกับ ทต.นาสาร

6 การจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 5,000.00 4,695.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีสมาร์ทซายเอ็นซ์ 4,695.00 บจก.บีสมาร์ทซายเอ็นซ์ 4,695.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 59/2563
จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขัน้ต้น (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 3 ม.ีค. 2563
6 กล่อง และเอธลิแอลกอฮอล์ 3 ขวด เพือ่ใช้ตรวจสอบเพือ่การเฝ้าระวงั
และลดความเส่ียงของการปนเปือ้นเชื้อแบคทีเรียทีเ่ป็นสาเหตุของโรคที่
เกีย่วกับระบบทางเดินอาหาร และเพือ่ความปลอดภัยทีป่นเปือ้นในภาชนะ
สัมผัสอาหาร

7 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย 5,000.00 4,695.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ 4,695.00 บจก.บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ 4,695.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 61/2563
ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขัน้ต้น (50 /กล่อง) จ านวน 6 ชุด และ
 (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 3 ม.ีค. 2563
เอธลิแอลกอฮอล์ ขนาด 300 มิลลิลิตร (ขวด) จ านวน 3 ขวด

ใช้ตรวจสอบเพือ่การเฝ้าระวงัและลดความเส่ียงของการปนเปือ้นเชื้อ
แบคทีเรียทีเ่ป็นสาเหตุของโรคทีเ่กีย่วกับระบบทางเดินอาหาร และเพือ่
ความปลอดภัยทีป่นเปือ้นในภาชนะสัมผัสอาหาร

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับกองช่าง จ านวน 20 รายการ  เพือ่ใช้เป็น 15,000.00 11,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง 11,780.00 หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง 11,780.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 62/2563
วสัดุส านักงานในการปฏิบัติงานราชการของ กองช่าง ทต.นาสาร เพือ่การ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 11 ม.ีค. 2563
ให้บริการประชาชน และผู้มาติดต่อกับหน่วยงานราชการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงานกองคลัง แบบพิมพ์ จ านวน 5 รายการ ส าหรับใช้ใน 16,830.00 16,830.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 16,830.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 16,830.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 63/2563
การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ข) กรมการปกครอง กรมการปกครอง ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 11 ม.ีค. 2563

10 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 7 รายการ เพือ่ใช้ตามโครงการพลังงานคนไทย 37,692.00 37,692.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกันตาพาณิชย์ 37,692.00 ร้านกันตาพาณิชย์ 37,692.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 64/2563
 ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และจัดท าหน้ากากอนามัยเพือ่ (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 12 ม.ีค. 2563
การป้องกันตนเอง 



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

11 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๘ รายการ ตามโครงการอบรมเชิง 14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกันตาพาณิชย์ 14,200.00 ร้านกันตาพาณิชย์ 14,200.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 65/2563
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 12 ม.ีค. 2563
(COVID 19) และจัดท าหน้ากากอนามัยเพือ่การป้องกันตัวเอง

12 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 8 รายการ ส าหรับงานป้องกันและ 7,687.00 7,687.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกันตาพาณิชย์ 7,687.00 ร้านกันตาพาณิชย์ 7,687.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ 66/2563
บรรเทาสาธารณภัย เพือ่ใช้ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรวบัวาบซ่ึงช ารุด (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 18 ม.ีค. 2563
ไม่สามารถใช้งานได้

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับกองคลัง จ านวน 3 รายการ ประกอบ 64,700.00 62,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรีพาณิชย ์คอมฯ 62,200.00 ร้านพรหมคีรีพาณิชย ์คอมฯ 62,200.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขายคอม 2/2563

ด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอ 19 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 ม.ีค. 2563
เคร่ืองพิพม์มัลติฟังชั่นพร้อมแท้งหมึก จ านวน 1 เคร่ือง และเคร่ืองอ่าน
บัตรอเนกประสงค์ Smart Card จ านวน 1 เคร่ือง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของพนักงานกองคลัง ทต.นาสาร

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับกองสวสัดิการสังคม จ านวน 1 รายการ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรีพาณิชย ์คอมฯ 34,000.00 ร้านพรหมคีรีพาณิชย ์คอมฯ 34,000.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขายคอม 3/2563

เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอ 19 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 18 ม.ีค. 2563
เพือ่ใช้ปฏิบัติงานของพนักงานกองสวสัดิการสังคม ทต.นาสาร

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครดี.ซี.จ ากัด 6,900.00 บริษัท นครดี.ซี.จ ากัด 6,900.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย สัญญาซ้ือขาย 2/2563

ส าหรับประชาชน หน่วยงานต่างๆ ผู้มาติดต่อราชการกับกองช่าง (ข) ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 27 ม.ีค. 2563
เทศบาลต าบลนาสาร

งานจัดจ้าง

1 จ้างท าตรายางกองช่างเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 8 อัน 4,200.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครบล็อกตรายาง 4,000.00 ร้านนครบล็อกตรายาง 4,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 53/2563
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพือ่ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้ (ข) การพิมพ์ การพิมพ์ ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 3 ม.ีค. 2563
บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยตรง

2 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 500.00 370.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ ์ศรีมโน 370.00 นายสัมพันธ ์ศรีมโน 370.00 เป็นผู้รับจา้งทีม่คีวาม ใบส่ังจ้าง 54/2563
ขรน 53 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 009 49 0002 จ านวน 1 คัน โดยการ (ข) สามารถท างานดังกล่าว ลว. 9 ม.ีค. 2563
เปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ืองและชดุซ่อมคาร์บูเรเตอร์ เพื่อให้รถใชง้านได้ตามปกติ ได้ดี



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

3 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง 11,000.00 10,813.96 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช 10,813.96 บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช 10,813.96 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 55/2563
ทะเบยีน กพ 8215 นศ รหสัครุภณัฑ์ 001 57 0003 จ านวน 1 คัน โดยการ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 9 ม.ีค. 2563
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและซ่อมแซมอืน่ๆ เนือ่งจากครบก าหนดการ โดยตรง
บ ารุงรักษาเพือ่ให้รถมีสภาพพร้อมใช้งาน

4 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง 5,100.00 5,048.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี.พ.ีออโต้เซ็นเตอร์ (1997) 5,048.00 บจก.บี.พ.ีออโต้เซ็นเตอร์ (1997) 5,048.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 56/2563
ทะเบยีน บบ 1709 นศ รหสัครุภณัฑ์ 001 46 0002 จ านวน 1 คัน โดยการ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 9 ม.ีค. 2563
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและอืน่ๆ เนือ่งจากครบก าหนดการบ ารุงรักษา โดยตรง
เพือ่ให้รถมีสภาพพร้อมใช้งาน

5 จัดจ้างเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แบบสองชั้น มีแผ่นกรอง จ านวน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปัตมาวรรณ  คงช่วย 60,000.00 นางปัตมาวรรณ  คงช่วย 60,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 57/2563
10,000 ชิ้น เนือ่งจากเกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 20 ม.ีค. 2563
(โควดิ-19) ขึน้อย่างรวดเร็วในประเทศไทย  เพือ่เป็นการป้องกันการระบาด โดยตรง
และการติดเชื้อของประชาชนในพืน้ทีต่ าบลนาสาร  จึงมีความจ าเป็นต้อง
จ้างเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้าส าหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในพืน้ที่

6 จัดจ้างตัดสต๊ิกเกอร์ ตีตาราง พร้อมข้อความลงบนกระดานไวน์บอร์ด 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนปร้ินส์ 750.00 ร้านกรีนปร้ินส์ 750.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 58/2563
ขนาด 77x117 ซม. ตารางควบคุมการปฏบิติังาน การจัดซ้ือจัดจ้างกองคลัง (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 20 ม.ีค. 2563
รายละเอียดตามที ่ทต.นาสรก าหนด จ านวน 1 ป้าย โดยตรง

7 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในเขต ทต.นาสาร 57,000.00 56,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคทีวี 56,520.00 อูด่ ารงค์เซอร์วสิ 56,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 59/2563
ทกุจุด หมูท่ี่ 1-7 ต าบลนาสาร จ านวน 1 งาน เนือ่งจากระบบเสียงตามสาย (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 27 ม.ีค. 2563
ไม่สามารถใช้งานได้ เพือ่ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ข่าวสารจากทาง โดยตรง
ทต.นาสารได้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดจ้างซ่อมแซม

8 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 1,000.00 864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนปร้ินส์ 864.00 ร้านกรีนปร้ินส์ 864.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 60/2563
ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส ขนาด 2.40x2.40 จ านวน 1 ป้าย (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 30 ม.ีค. 2563

โดยตรง



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

9 จ้างออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ ์วารสาร ประจ าปี 2562 ปกพิมพ์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง โรพิมพ์ประยูรการพิมพ์ 28,000.00 โรพิมพ์ประยูรการพิมพ์ 28,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 61/2563
ด้วยกระดาษอาร์ต 230 แกรม พร้อมเคลือบยูว ีขนาด A4 พิมพ์ 4 สี เนือ้ (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 30 ม.ีค. 2563
ในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต 130 แกรม เย็บมุงหลังคา หน้าปกเป็นรูปส่ิง โดยตรง
ศักด์ิสิทธิใ์นต าบลนาสาร พระแม่พิมพ์ วดัมะม่วงตลอด ม.7 และภาพ
ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร

10 จัดจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักร 5,500.00 5,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรไทยมอเตอร์เซล จ ากดั 5,091.00 บริษัท เพชรไทยมอเตอร์เซล จ ากดั 5,091.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง 62/2563
ยานยนต์ส่วนกลางของ ทต.นาสาร ทะเบยีน 1กฆ5698 นศ0. จ านวน 1 คัน (ข) ท างานจ้างดังกล่าว ลว. 30 ม.ีค. 2563
เพือ่ให้รถมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ โดยตรง

11 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยสนับสนุนงานธรุการของสถานศึกษาในสังกัด 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา  เหมทานนท์ 48,000.00 นางสาวธนิดา  เหมทานนท์ 48,000.00 เป็นผู้ บันทึกตกลงจา้ง 21/2563

เทศบาลต าบลนาสาร ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยปฏิบัติหน้าทีต้ั่งแต่ (ข) ลว. 30 ม.ีค. 2563
วนัที ่1 เมษายน 2563 ถึงวนัที ่30 กันยายน 2563 ระยะเวลา 6 เดือน
รับค่าจ้างเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท สังกัดกองสวสัดิการ
สังคม เทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 อัตรา

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


