
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง

งานจดัซ้ือ
1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 50,500.00 50,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 50,250.09 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 50,250.09 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย เลขที ่1/2560

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กบัรถยนต์ส่วนกลำง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 3 ต.ค. 2559

รถบรรทุกขยะมลูฝอย รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ รถจกัรยำนยนต์
เคร่ืองยนต์อืน่ๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏบิัติงำนของเทศบำลต ำบลนำสำร 
และส ำหรับเคร่ืองยนต์ทีม่ำสร้ำงงำนอนัเป็นประโยชน์ใหแ้กส่ ำนักปลัด
เทศบำลต ำบลนำสำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2559 ต้ังแต่วันที ่
1 ต.ค. 59 - 31 ต.ค. 59

2 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 400.00 400.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 355.86 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 355.86 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย เลขที ่2/2560
กองคลังเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กบัรถจกัรยำยนต์ 1 กจ 9130 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 3 ต.ค. 2559

และอืน่ๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏบิัติงำนรำชกำรกองคลัง ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 59
ถงึ 31 ต.ค. 59

3 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ 1,200.00 1,200.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 1,124.55 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 1,124.55 เป็นผู้ขำยทีม่ีอำชีพขำย เลขที ่3/2560
กองช่ำงเทศบำลต ำบลนำสำร เพือ่ใช้กบัรถจกัรยำยนต์ ขรน 53 นศ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 3 ต.ค. 2559

รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค 81-5314 นศ  เคร่ืองยนต์อืน่ๆ ทีใ่ช้ในกำร
ปฏิบัติงำนรำชกำรกองช่ำง และส ำหรับเคร่ืองยนต์และอื่นๆ ที่มำสร้ำงงำนอัน 
เป็นประโยชน์ใหแ้กก่องช่ำง ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 59 ถงึ 31 ต.ค. 59

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ตลุาคม  2559
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

งานจดัจา้ง
1 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นพนักงำนตำมโครงกำรเฝ้ำระวงัป้องกัน 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำยสุภกัด์ิ  ชักแสง 96,000.00 นำยสุภกัด์ิ  ชักแสง 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่1/2560

และบรรเทำสำธำรณภยัในชุมชนต ำบลนำสำรประจ ำปีงบประมำณ  สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

พ.ศ. 2560 ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 59 ถงึวันที ่30 ก.ย. 60 ระยะเวลำ ได้ดี
12 เดือน จำ่ยเงินค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำเดือนละ 8,000.- บำท
รำยนำยสุภกัด์ิ  ชักแสง

2 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นพนักงำนตำมโครงกำรเฝ้ำระวงัป้องกัน 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำยพิชำติ  แสนโยชน์ 96,000.00 นำยพิชำติ  แสนโยชน์ 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่2/2560
และบรรเทำสำธำรณภยัในชุมชนต ำบลนำสำรประจ ำปีงบประมำณ  สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

พ.ศ. 2560 ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 59 ถงึวันที ่30 ก.ย. 60 ระยะเวลำ ได้ดี
12 เดือน จำ่ยเงินค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำเดือนละ 8,000.- บำท
รำยนำยพิชำติ  แสนโยชน์

3 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นคนงำนจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิง 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำยขนิสร  ชูส่ง 96,000.00 นำยขนิสร  ชูส่ง 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่3/2560
ปฏกิูล ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยท ำหน้ำที่จัดเก็บขยะมูลฝอย สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

และส่ิงปฏกิลูในเขตพืน้ทีต่ ำบลนำสำร ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 59 ถงึวันที่ ได้ดี
30 ก.ย. 60 ระยะเวลำ 12 เดือน จำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำ
เดือนละ 8,000.- บำท  รำยนำยขนิสร  ชูส่ง

4 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นคนงำนจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิง 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำยสุระศักด์ิ  ปิละวัฒน์ 96,000.00 นำยสุระศักด์ิ  ปิละวัฒน์ 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่4/2560
ปฏกิูล ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยท ำหน้ำที่จัดเก็บขยะมูลฝอย สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

และส่ิงปฏกิลูในเขตพืน้ทีต่ ำบลนำสำร ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 59 ถงึวันที่ ได้ดี
30 ก.ย. 60 ระยะเวลำ 12 เดือน จำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำ
เดือนละ 8,000.- บำท  รำยนำยสุระศักด์ิ  ปิละวัฒน์

5 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นคนงำนจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิง 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำยเจตริน  อณุบัวแกว้ 96,000.00 นำยเจตริน  อณุบัวแกว้ 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่5/2560
ปฏกิูล ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยท ำหน้ำที่จัดเก็บขยะมูลฝอย สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

และส่ิงปฏกิลูในเขตพืน้ทีต่ ำบลนำสำร ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 59 ถงึวันที่ ได้ดี
30 ก.ย. 60 ระยะเวลำ 12 เดือน จำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำ
เดือนละ 8,000.- บำท  รำยนำยเจตริน  อณุบัวแกว้



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

6 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นพนักงำนตำมโครงกำรแผนทีภ่ำษี 24,000.00 24,000.00 ตกลงรำคำ นำงรัชนี  ร ำพึงนิตย์ 24,000.00 นำงรัชนี  ร ำพึงนิตย์ 24,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่7/2560
และทะเบียนทรัพยสิ์น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน  สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

1 อตัรำ  โดยปฏบิัติงำนเกีย่วกบัแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ได้ดี
และอืน่ๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 59 ถงึวันที ่
 30 ธ.ค. 59 ระยะเวลำ 3 เดือน โดยจำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือน
ในเดือนละ 8,000.- บำท รำยนำงรัชนี  ร ำพึงนิตย์

7 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำงศิริพร  อกัษรกำญจน์ 96,000.00 นำงศิริพร  อกัษรกำญจน์ 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่8/2560
เทศบำลต ำบลนำสำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน  สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

1 อตัรำ  โดยปฏบิัติงำนเกีย่วกบักำรดูแลเด็ก ของ ศพด.ทต.นำสำร ได้ดี
และงำนอืน่ๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 59 ถงึวันที ่
 30 ก.ย. 60 ระยะเวลำ 12 เดือน โดยจำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือน
ในเดือนละ 8,000.- บำท รำยนำงศิริพร  อกัษรกำญจน์

8 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำงกหุลำบ  สุรญำนณ์ 96,000.00 นำงกหุลำบ  สุรญำนณ์ 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่9/2560
เทศบำลต ำบลนำสำร (วัดพระเพรง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

1 อตัรำ  โดยปฏบิัติงำนเกีย่วกบักำรดูแลเด็ก ของ ศพด.ทต.นำสำร ได้ดี
(วดัพระเพรง) และงำนอืน่ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค. 59
  ถึงวนัที่ 30 ก.ย. 60 ระยะเวลำ 12 เดือน โดยจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน
ในเดือนละ 8,000.- บำท รำยนำงกหุลำบ  สุรญำนณ์

9 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นนักกำรภำรโรง ของ ร.ร.อนุบำล 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวสุภำพร  ยอดนำรี 96,000.00 นำงสำวสุภำพร  ยอดนำรี 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่10/2560
เทศบำลนำสำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 1 อัตรำ โดย สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

ปฏบิัติงำนเปิด-ปิด ร.ร.อนุบำล และ ศพด.ทต.นำสำร ท ำควำมสะอำด ได้ดี
ดูแลควำมสะอำดใหถ้กูสุขลักษณะ และปฏบิัติงำนอืน่ๆ ตำมทีไ่ด้รับ
มอบหมำย ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 59 ถงึวันที ่30 ก.ย. 60 ระยะเวลำ 
12 เดือน โดยจำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือน ในเดือนละ 8,000.- บำท 
รำยนำงสำวสุภำพร  ยอดนำรี



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

10 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำเป็นผู้ช่วยธุรกำรกองช่ำง จ ำนวน 1 คน 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวฉันทน ี กลักดวงจิตต์ 96,000.00 นำงสำวฉันทน ี กลักดวงจิตต์ 96,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีควำม เลขที ่11/2560
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพือ่ช่วยใหก้ำรปฏบิัติงำนรำชกำร สำมำรถท ำงำนดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

กองช่ำงสะดวกและรวดเร็วยิง่ขัน้ ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 58 ถงึวันที ่30 ได้ดี
ก.ย. 60 ระยะเวลำ 12 เดือน โดยจำ่ยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในอตัรำ
เดือนละ 8,000.- บำท รำยนำงสำวฉนัทนี  กลักดวงจติร์

11 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Cannon MP 237  890.00 890.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 890.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพวิเตอร์ 890.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่12/2560
หมำยเลขครุภณัฑ์ 478 57 0015 จ ำนวน  1 เคร่ือง เนือ่งจำก ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 17 ต.ค. 2559

หวัหมกึพิมพ์เกดิกำรอดุตัน ท ำใหไ้มส่ำมำรถส่ังพิมพ์เอกสำรได้ โดยตรง

12 จำ้งท ำพวงมำลำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำ 1,000.00 1,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวรุจริำ  สุขวัลลิ 1,000.00 นำงสำวรุจริำ  สุขวัลลิ 1,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่13/2560
เจำ้อยูห่วั พร้อมประดับดอกไมส้ด จ ำนวน 1 พวง เนือ่งในวัน ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 17 ต.ค. 2559

ปิยมหำรำชซ่ึงตรงกบัวันที ่23 ตุลำคม 2559 ณ ลำนพระบรมรำชำ โดยตรง
นุสำวรียรั์ชกำลที ่5  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำภำคใต้ นครศรีฯ

13 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศ 472 46 0002 10,360.00 10,360.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกษิดิศกำรไฟฟ้ำ 10,360.00 ร้ำนกษิดิศกำรไฟฟ้ำ 10,360.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่15/2560
และ 472 46 0005 จ ำนวน 2 เคร่ือง เนือ่งจำกไมส่ำมำรถใช้งำนได้ ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 25 ต.ค. 2559

และเพือ่เป็นกำรยดือำยกุำรใช้งำนของเคร่ืองปรับอำกำศ โดยตรง

14 จำ้งขดุลอกวัชพืชและตะกอนดินคลองมะมว่งตลอด-คลองคูพำย 165,000.00 168,000.00 ตกลงรำคำ หจก.ณัฒน์ฐิติ 165,000.00 หจก.ท ำเนียบกอ่สร้ำง 162,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่1/2560
หมูท่ี ่2, 7 ต ำบลนำสำร โดยท ำกำรขดุลอกใหไ้ด้ขนำดกว้ำงเฉล่ีย หจก.ท ำเนียบกอ่สร้ำง 162,000.00 ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 28 ต.ค. 2559

6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.80 เมตร ท้องกว้ำงเฉล่ีย 4.00 เมตร หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้ำง 163,600.00 โดยตรง
ระยะทำงยำว 2,000.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร จ ำนวน  1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบแปลนและแผนทีข่อง
เทศบำลต ำบลนำสำร



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

15 จำ้งขดุลอกวัชพืชและตะกอนดินคลองหยวด-สะพำนวังวัว หมูท่ี ่3 338,000.00 343,000.00 ตกลงรำคำ หจก.ณัฒน์ฐิติ 336,000.00 หจก.ท ำเนียบกอ่สร้ำง 334,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่2/2560
ต ำบลนำสำร โดยท ำกำรขดุลอกใหไ้ด้ขนำดกว้ำงเฉล่ีย 8.00 เมตร หจก.ท ำเนียบกอ่สร้ำง 334,000.00 ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 28 ต.ค. 2559

ลึกเฉล่ีย 2.60 เมตร ท้องกว้ำงเฉล่ีย 5.80 เมตร ระยะทำงยำว หจก.อนิทะมสิุกกอ่สร้ำง 335,600.00 โดยตรง
2,450.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน
1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบแปลนและแผนทีข่อง ทต.นำสำร

16 เช่ำเคร่ืองถำ่ยเอกสำรระบบดิจติอล แบบรำยเดือน ยีห่อ้ Xerox 64,800.00 64,800.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเอส.ซี.เซอร์วิส 64,800.00 ร้ำนเอส.ซี.เซอร์วิส 64,800.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่1/2560
รุ่น 5230 มำประจ ำไว้ทีส่ ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำสำร จ ำนวน ท ำงำนจำ้งดังกล่ำว ลว. 3 ต.ค. 2559

1 เคร่ือง ต้ังแต่วันที ่3 ต.ค. 2559  ถงึวันที ่25 ก.ย. 2560 ระยะ โดยตรง
เวลำ 12 เดือน โดยคิดอตัรำค่ำใช้จำ่ยเดือนละ 5,400.- บำท
เบิกจำ่ยเงินค่ำเช่ำเป็น 4 งวด จ ำนวนพิมพ์เอกสำรเดือนละ 
20,000 แผ่น ปีละ 240,000 แผ่น ส่วนทีเ่กนิ 240,000 แผ่น
ใหคิ้ดแผ่นละ 0.25 บำท โดยทำงร้ำนจะแจง้ยอดค่ำใช้จำ่ยในงวด
สุดท้ำย

(ลงชื่อ)           อรุชำ  ตำมภำนนท์          ผู้จดัท ำ (ลงชื่อ)             เพ็ญศรี  นิลวำนิช           ผู้ตรวจสอบ
               (นำงอรุชำ   ตำมภำนนท)์                   (นำงเพ็ญศรี   นิลวำนิช)  
              นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร                    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง


