
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจดัซ้ือ
1 ซ้ือวัสดุต่างๆ ในการประกวดเทพีกตัญญู ประจ าปี 2558 ในวันที ่9 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไชนส์ 5,000.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไชนส์ 5,000.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่39/2558

เมษายน 2558 ประกอบด้วย ถว้ยรางวัล จ านวน 2 ใบ สายสะพาย ส่ิงของดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558
พร้อมขอ้ความ จ านวน 1 เส้น และมงกฏุเทพีสงกรานต์ จ านวน 1 อนั

2 ซ้ือชุดสังฆทาน จ านวน 6 ชุด, น้ าอบไทย จ านวน 24 ขวด, ของรางวัล 23,900.00 23,899.00 ตกลงราคา นางอบุล  ปรีชาวาท 23,899.00 นางอบุล  ปรีชาวาท 23,899.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่40/2558
ผู้แสดงบนเวทีกลาง จ านวน 27 ชิ้น และของรางวัลผู้สูงอายทุีเ่ขา้รดน้ า ส่ิงของดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558
ขอพร จ านวน 45 ชิ้น ตามโครงการจดังานวันกตัญญู ประจ าปี 2558

3 ซ้ือขนม น้ าด่ืม น้ าเต้าหู ้และอืน่ๆ ส าหรับเป็นอาหารว่างใหก้บัประธาน 18,000.00 16,220.00 ตกลงราคา นางอบุล  ปรีชาวาท 16,220.00 นางอบุล  ปรีชาวาท 16,220.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่41/2558
เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตามที่เทศบาลเชิญมาร่วมงาน ตามโครงการ ส่ิงของดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558
จดังานวันกตัญญู ประจ าปี 2558

4 ซ้ือน้ าด่ืมชนิดขวด 200 โหล, ชนิดแกว้ 36 ลัง และน้ าแขง็ 1,500 กก. 16,500.00 16,500.00 ตกลงราคา นางประชุมพร  เสมอมาศ 16,500.00 นางประชุมพร  เสมอมาศ 16,500.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่42/2558
ตามโครงการแขง่ขนักฬีานาสารคัพ ต้านยาเสพติด คร้ังที ่14 ประจ าปี ส่ิงของดังกล่าว ลว. 10 เม.ย. 2558

2558 ระหว่างวันที ่22-30 เมษายน 2558
5 ซ้ือเส้ือกฬีา 217 ตัว, กางเกงกฬีา 169 ตัว, ถงุเท้า 169 คู่, ถงุมอื 87,870.00 83,765.00 ตกลงราคา ร้าน เอม็.ดี.ซัพพลาย ออแกนไนเซอร์ 84,550.00 ร้าน ครจฬุา ซัพพลาย 83,765.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่43/2558

ผู้รักษาประตู 6 คู่, น้ ามนัมวย 60 ขวด, สเปรยช์า 28 กระป๋อง, ค่าสรีน พริกไทย มีเดีย แอนด์ ออแกนท์เซอร์ 85,483.00 ส่ิงของดังกล่าว ลว. 10 เม.ย. 2558

เส้ือกฬีา 48 ตัว และค่าสกรีนชุดกฬีา 169 ชุด ตามโครงการส่งทีมกฬีา ร้าน ครจฬุา ซัพพลาย 83,765.00 
เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานาสารคัพ ต้านยาเสพติด คร้ังที ่14

6 ซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 35 ลัง ส าหรับนักกฬีา เพือ่ชดเชยเกลือแร่ 9,800.00 9,800.00 ตกลงราคา นางประชุมพร  เสมอมาศ 9,800.00 นางประชุมพร  เสมอมาศ 9,800.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่44/2558
ในร่างกายทีสู่ญเสียเหง่ือ ไมใ่หร่้างกายเกดิการออ่นเพลียจากการออก ส่ิงของดังกล่าว ลว. 10 เม.ย. 2558

ก าลังกาย ตามโครงการส่งทีมกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานาสารคัพ 
7 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาส าหรับการแขง่ขนักฬีานาสารคัพ ต้านยาเสพติด 21,600.00 20,940.00 ตกลงราคา ร้าน ครจฬุา ซัพพลาย 20,940.00 ร้าน ครจฬุา ซัพพลาย 20,940.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่45/2558

คร้ังที ่14 ประจ าปี 2558 ประกอบด้วย ตาขา่ยฟุตบอล 11 คน  1 คู่ พริกไทย มีเดีย แอนด์ ออแกนท์เซอร์ 21,870.00 ส่ิงของดังกล่าว ลว. 10 เม.ย. 2558

ลูกฟุตบอลแขง่ขนั เบอร์ 5 จ านวน 5 ลูก, ตาขา่ยกัน้หลังประตูฟุตบอล ร้าน เอม็.ดี.ซัพพลาย ออแกนไนเซอร์ 22,220.00 
ขนาด 5x60 ม. จ านวน 1 มดั, ถว้ยรางวัล ขนาด 16 นิว้ จ านวน 6 ใบ
ขนาด 12 นิว้ จ านวน 7 ใบ ตามโครงการแขง่ขนักฬีานาสารคัพ

งานจดัจา้ง
1 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ าด่ืม จ านวน 400 คน ส าหรับ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา นางประนอม  หนูเอก 40,000.00 นางประนอม  หนูเอก 40,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่98/2558

รับรองผู้สูงอาย ุผู้ติดตามผู้สูงอาย ุและแขกผู้มเีกยีรติ ผู้ติดตาม ทีเ่ทศบาล สามารถท างานดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558
เชิญมาร่วมงานวันกตัญญู ประจ าปี 2558 วันที ่9 เม.ย. 58

2 จา้งพิมพ์เกยีรติบัตรพร้อมอดักรอบ ขนาด ขนาดกระดาษ A4 ผู้สูงอายุ 4,500.00 4,000.00 ตกลงราคา นางสาวรุจริา  สุขวัลลิ 4,000.00 นางสาวรุจริา  สุขวัลลิ 4,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่99/2558
ทีม่จีติสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 8 ท่าน ตามโครงการ สามารถท างานดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558
จดังานวันกตัญญู ประจ าปี 2558

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  เมษายน  2558
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช

วิธีซ้ือหรือ
จา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

3 ค่าจา้งเหมาตกแต่งจดัสถานทีจ่ดังานวันกตัญญูรวมทัง้ค่าติดต้ังและร้ือถอน 62,600.00 62,600.00 ตกลงราคา นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 62,600.00 นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 62,600.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 100/2558
ประกอบด้วย ค่าบริการติดต้ังเวลทีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 2x4 ม. สามารถท างานดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558
1 เวที, ค่าบริการพัดลมโรงงานและพัดลมต้ังพืน้ 5 ตัว, ค่าบริการเต้นท์ 
ขนาด 4x8 ม. โต๊ะ เกา้อี ้จ านวน 18 ชุด, เต้นท์ ขนาด 12x30 ม. 
1 หลัง เกา้อี ้200 ตัว, เคร่ืองเสียงขนาดกลาง 1 ชุด พร้อมผู้ควบคุม, 
ซุ้มประตูเหล็ก กว้าง 6 ม. สูง 4 ม. 1 ซุ้ม โครงการจดังานวันกตัญญู 58

4 จา้งเหมาการแสดงมโนราห ์1 คณะ พร้อมเวทีการแสดง และระบบแสง 70,000.00 68,000.00 ตกลงราคา นางเพลินพิศ  รักขนุส่อง 68,000.00 นางเพลินพิศ  รักขนุส่อง 68,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 101/2558
สี เสียงชุดใหญ่ โครงการจดังานวันกตัญญู ประจ าปี 2558  ในวันที ่9 สามารถท างานดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558
เมษายน 2558 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร

5 จา้งเหมาบริการแต่งหน้าท าผม และจดัหาชุดการแสดงบนเวทีกลาง 20,000.00 19,900.00 ตกลงราคา น.ส.ทองถิรพร  ส าเนากาญจน์ 19,900.00 น.ส.ทองถิรพร  ส าเนากาญจน์ 19,900.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 102/2558
จ านวน  26 คน ตามโครงการจดังานวันกตัญญู ประจ าปี 2558 สามารถท างานดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558

6 จา้งเหมาบริการจดัดอกไมส้ดในขนัน้ าพานรอง 45 ชุด แจกนั โพเดียม 50,000.00 45,000.00 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  กายโรจน์ 45,000.00 นางวันเพ็ญ  กายโรจน์ 45,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 103/2558
โต๊ะประธาน โต๊ะลงทะเบียน พวงมาลัยผู้สูงอายทุีม่ารดน้ า ประธาน แขก สามารถท างานดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558
ผู้มเีกยีรติทีเ่ชิญมาร่วมงาน, จา้งบริการผูกผ้าประดับตกแต่งทัว่บริเวณงาน
สถานทีร่ดน้ าขอพรผู้สูงอายุ, จา้งบริการประดับตกแต่งดอกไมส้ดแท่น
พระพุทธสิหงิค์ ตามโครงการจดังานวันกตัญญู ประจ าปี 2558

7 จา้งเหมาบริการระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย ไฟหว/ีไฟหมนุ จ านวน  26,500.00 26,500.00 ตกลงราคา นายโบสถ  ช่วยนุกลู 26,500.00 นายโบสถ  ช่วยนุกลู 26,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 104/2558
4 จดุ, สายไฟฟ้าเดินรอบบริเวณพืน้ที ่จ านวน 100 เมตร, ไฟฟ้า ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558
แสงสว่างประเภทเสาไฟทาง จ านวน 30 จดุ และไฟแสงสว่าง  
จ านวน  100 จดุ ตามโครงการจดังานวันกตัญญู ประจ าปี 2558

8 จา้งขดุลอกคูระบายน้ าสายพระเพรง-นาสีพุฒ หมูท่ี ่3 ต าบลนาสาร 99,000.00 97,000.00 ตกลงราคา หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 96,000.00 หจก.ท าเนียบกอ่สร้าง 96,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 105/2558
จ านวน 2 ช่วง ช่วงที ่1 ขดุลอกใหมก่ว้าง 3.50 ม. ลึก 1.20 ม. ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 2 เม.ย. 2558

ท้องกว้าง 2 ม. ยาว 850 ม. ช่วงที ่2 ขดุลอกใหม ่กว่างเฉล่ีย 2.50 ม.
ลึก 1.00 ม. ท้องกว้าง 1.50 ม. ยาว 400 ม.

9 จา้งท าป้ายไวนิลแบบแขวน ขนาด 1.50 x 5.00 ม. จ านวน 1 ป้าย และ 5,475.00 5,475.00 ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซนส์ 5,475.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซนส์ 5,475.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 106/2558
ขนาด 1.00 x 3.00 ม. จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงเคร่าไมพ้ร้อมติดต้ัง ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 7 เม.ย. 2558
เตือนจดุตัดทางรถไฟ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 3 ป้าย ตาม
โครงการเฝ้าระวังป้องกนัจากเหตุสาธารณภยัและลดอบุัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี  2558

10 จา้งตัดหญ้าและก าจดัเศษวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตต าบลนาสาร จ านวน 47,400.00 47,400.00 ตกลงราคา นายส าราญ  ขนุไชยการ 47,000.00 นายส าราญ  ขนุไชยการ 47,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 107/2558
29 สาย สามารถท างานดังกล่าว ลว. 8 เม.ย. 2558

11 จา้งเหมาประกอบติดต้ังเต้นท์ โต๊ะ เกา้อี ้จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 4,000.00 นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 4,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 108/2558
เต้นท์ผ้าใบ ขนาด 4x8 ม. จ านวน 1 หลัง โต๊ะ จ านวน 6 ตัว และเกา้อี้ สามารถท างานดังกล่าว ลว. 8 เม.ย. 2558
จ านวน 30 ตัว ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที ่11-15 เม.ย. 2558

ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนัจากเหตุสาธารณภยัและลดอบุัติเหตุ
บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2558



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

12 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงเคร่าไม ้พร้อมติดต้ัง ขนาด 29,500.00 28,300.00 ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซนส์ 28,300.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซนส์ 28,300.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 109/2558
2.50 x 5.00 เมตร จ านวน  2  ป้าย,  ป้ายไวนิลส าหรับขบวนพาเหรด ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 8 เม.ย. 2558
รณรงค์การต่อต้านยาเสพติดขนาด  1.00 x 3.00 เมตร จ านวน 9 ป้าย,

ป้ายผ้าแพรเปิดงาน  ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร พร้อมลูกโป่งอดัลม
ไฮโดรเจน จ านวน  1  ป้าย และป้ายอคีลิกชื่อชุมชนน าขบวน ขนาด 

30.00 x 60.00 ซม. พร้อมด้ามจบัยาว  80 ซม. จ านวน 9 ป้าย
ตามโครงการแขง่ขนักฬีา  “นาสารคัพ ต้านยาเสพติด” คร้ังที ่14
ประจ าปี 2558  ระหว่างวันที ่ 22-30 เมษายน 2558

13 จา้งเหมาบริการปรับพืน้ทีแ่ละเตรียมความพร้อมสนามแขง่ขนักฬีา 14,000.00 12,400.00 ตกลงราคา นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 12,400.00 นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 12,400.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 110/2558
ของสนามเปตอง ขนาด 4.00X12.00  เมตร  โดยการเกล่ียพืน้ทีใ่หเ้สมอ สามารถท างานดังกล่าว ลว. 10 เม.ย. 2558

และใช้เชือกท าเป็นเขตของพืน้ทีข่องสนาม จ านวน 12  สนาม  และ
ปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาด  40.00X60.00  เมตร  โดยปรับเกล่ีย
พื้นที่ใช้ดินหรือทรายถมพื้นท่ีลุ่มให้เสมอ ไม่น้อยกวา่ 9 คิว พร้อมตัดหญ้า 
ใช้สีน้ าทาใหติ้ดกบัหญ้าและดูแลสนามตลอดการแขง่ขนั จ านวน  1  สนาม
ตามโครงการแขง่ขนักฬีา  “นาสารคัพ ต้านยาเสพติด” คร้ังที ่14
ประจ าปี 2558  ระหว่างวันที ่ 22-30 เมษายน 2558

14 จา้งเหมาบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 200 ชุด ส าหรับเป็น 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นางประชุมพร  เสมอมาศ 5,000.00 นางประชุมพร  เสมอมาศ 5,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 111/2558
อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม พิธีเปิดและพิธีปิด ส าหรับประธาน ผู้ติดตาม สามารถท างานดังกล่าว ลว. 10 เม.ย. 2558

เจา้หน้าที ่และแขกผู้มเีกยีรติทีเ่ทศบาลเชิญเขา้ร่วมพิธีเปิดการแขง่ขนักฬีา
ตามโครงการแขง่ขนักฬีา  “นาสารคัพ ต้านยาเสพติด” คร้ังที ่14
ประจ าปี 2558  ระหว่างวันที ่ 22-30 เมษายน 2558

15 จา้งเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เกา้อี ้จ านวน  6 ชุด พร้อมประกอบติดต้ัง 61,200.00 52,000.00 ตกลงราคา นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 52,000.00 นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 52,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 112/2558
และเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด ระยะเวลา 8 วัน คือ ต้ังแต่วันที ่22, 23, สามารถท างานดังกล่าว ลว. 10 เม.ย. 2558

24, 25, 26, 27, 28, 30 เมษายน 2558  ส าหรับใช้เป็นสถานที่
เปิด-ปิด เป็นสถานทีท่ าการแขง่ขนักฬีา เป็นสถานทีพ่ักของนักกฬีา

ตามโครงการแขง่ขนักฬีา  “นาสารคัพ ต้านยาเสพติด” คร้ังที ่14
ประจ าปี 2558  ระหว่างวันที ่ 22-30 เมษายน 2558

16 จา้งเหมาบริการจดัเตรียมสถานทีส่ าหรับพิธีเปิด-พิธีปิดการแขง่ขนักฬีา 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 12,000.00 นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 12,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 114/2558
โดยการจดัเตรียมไมพ้ลองเรียบใหเ้สมอพร้อมวางชุดโซฟา ประดับผูกผ้า สามารถท างานดังกล่าว ลว. 10 เม.ย. 2558

สถานทีส่ าหรับประธาน แขกผู้มเีกยีรติทีเ่ชิญมาร่วมงาน ตกแต่งด้วยดอกไม้
ทีโ่ต๊ะประธาน โพเดียมใหส้วยงาม และจดัท าเวที ขนาด 5x8 เมตร 
พร้อมระบบไฟบนเวที จ านวน 1 เวที ส าหรับพิธีปิด เพือ่ใช้มอบ
ถว้ยรางวัลและท ากจิกรรมพิธีปิดการแขง่ขนักฬีา ตามโครงการแขง่ขนั
กฬีานาสารคัพ ต้านยาเสพติด คร้ังที ่14



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

17 จา้งเหมาบริการจดัหาเคร่ืองแต่งกาย พร้อมแต่งหน้า ท าผม ส าหรับ 9,500.00 9,500.00 ตกลงราคา นางสาวจริาภรณ์  เพ็ชรา 9,500.00 นางสาวจริาภรณ์  เพ็ชรา 9,500.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 115/2558
ผู้ถอืป้าย ผู้ถอืพระบรมฉายาลักษณ์และพานพุม่ จ านวน  6 คน และ ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 10 เม.ย. 2558

ผู้แสดงในพิธีเปิดจ านวน  9 คน ในพิธีเปิดการแขง่ขนักฬีา จากวิทยาลัย
การอาชีพนครศรีธรรมราชไปยงัสนาม ทต.นาสาร ในวันที 22 เม.ย. 58
ตามโครงการแขง่ขนักฬีา  “นาสารคัพ ต้านยาเสพติด” คร้ังที ่14

18 จา้งเหมาการแสดงกลองยาว พร้อมนักดนตรี  จ านวน    1  คณะ  6,500.00 6,000.00 ตกลงราคา นางประนอม  หนูเอก 6,000.00 นางประนอม  หนูเอก 6,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที่ 116/2558
เพือ่ใช้เป็นวงดนตรีน าขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแขง่ขนักฬีานาสารคัพ สามารถท างานดังกล่าว ลว. 10 เม.ย. 2558

ต้านภยัยาเสพติด คร้ังที ่14  จากวิทยาลัยการอาชีพ นศ. ไปยงัสนาม
ทต.นาสาร ในวันที 22 เม.ย. 58 ตามโครงการแขง่ขนักฬีานาสารคัพ

19 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-6857 58,471.00 58,471.00 ตกลงราคา บริษัท ทักษิณยนตรการ จ ากดั 58,471.00 บริษัท ทักษิณยนตรการ จ ากดั 58,471.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 117/2558
เนือ่งจากระบบการท างานของรถคันดังกล่าวไมพ่ร้อมปฏบิัติงานจดัเกบ็ขยะ ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 21 เม.ย. 2558

เพราะแบตเตอร่ี และระบบเบรคเส่ือมสภาพจากการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน

20 จา้งซ่อมแซมถงับรรจนุ้ าไฟเบอร์กลาส จ านวน  5 ใบ หมายเลขครุภณัฑ์   5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา ร้านนครไฟเบอร์กลาส 5,000.00 ร้านนครไฟเบอร์กลาส 5,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 118/2558
437-56-0011,437-56-0012, 437-56-0014, 437-56-0015 ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 27 เม.ย. 2558

และ 437-49-0005 เพือ่ใหพ้ร้อมส าหรับการใช้งานบรรเทาภยัแล้ง
แกป่ระชาชนในพืน้ทีต่ าบลนาสาร

21 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 9568 นศ. โดยเปล่ียนถา่ยน้ ามนั 17,772.00 17,772.00 ตกลงราคา บริษัทบี.พ.ีออโต้เซ็นเตอร์  (1997) 17,772.00 บริษัทบี.พ.ีออโต้เซ็นเตอร์  (1997) 17,772.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 119/2558
เคร่ือง ไส้กรองน้ ามนัเคร่ืองตามก าหนดระยะเวลา และตรวจเช็คระบบโช๊ค จ ากดั จ ากดั ท างานจา้งดังกล่าว ลว. 30 เม.ย. 2558

หน้า-หลัง ระบบเกยีร์ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หมายเลขครุภณัฑ์
001 45 0001

22 จา้งท าเว็บไซต์พร้อมทัง้บริการเช่าพืน้ทีเ่ว็บไซต์รายปีของ ทต.นาสาร   10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา บจก. ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น 10,000.00 บจก. ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น 10,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที่ 120/2558
ระยะเวลา  1 ปี ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  2558 – เมษายน  2559  ท างานจา้งดังกล่าวโดยตรง ลว. 30 เม.ย. 2558

และต่ออายโุดเมนเนมรายปีภายใต้ชื่อ WWW.NASAN.GO.TH 
23 จา้งกอ่สร้างสะพาน คสล. ถนนสายคันนาราม-ถนนรถไฟ หมูท่ี ่5, หมูท่ี ่4 1,395,000.00 1,369,000.00 สอบราคา หจก.จกัรมณีการโยธา 1,136,270.00 บจก.ศิวะนคร ก่อสร้าง (2006) 1,100,000.00 เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่3/2558

ต าบลนาสาร ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  18.00 เมตร  หจก.ถนอมเมอืงกอ่สร้าง 1,344,355.00 มคุีณสมบัติถกูต้อง ลว. 21 เม.ย. 2558

ชนิดแบบไมม่ทีางเท้า  (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัด บจก.ศิวะนคร ก่อสร้าง (2006) 1,100,258.00 ครบถว้น
นครศรีธรรมราช) จ านวน  1 สะพาน

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


