
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

งานจัดซ้ือ
1 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำนของส ำนกัปลัด ทต.นำสำร จ ำนวน 28 รำยกำร 36,250.00 36,250.00 ตกลงรำคำ หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 36,250.00 หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 36,250.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่24/2559

เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำนส ำนกังำนของส ำนกัปลัด ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2559

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำนของกองช่ำง ทต.นำสำร จ ำนวน  22 รำยกำร 19,494.00 19,494.00 ตกลงรำคำ หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 19,494.00 หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 19,494.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่25/2559
เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำนส ำนกังำนของกองช่ำง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2559

3 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนของส ำนกัปลัด ทต.นำสำร คร้ังที ่3 100,000.00 100,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซัสโก ้จ ำกดั 100,000.00 บริษัท ซัสโก ้จ ำกดั 100,000.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่26/2559
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 ประจ ำเดือน กมุภำพันธ์ 2559 (มหำชน) (มหำชน) ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 1 ก.พ. 2559

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ของส ำนกัปลัด ทต.นำสำร จ ำนวน  6 รำยกำร 38,270.00 38,270.00 ตกลงรำคำ ร้ำนนครครุภณัฑ์ 38,270.00 ร้ำนนครครุภณัฑ์ 38,270.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่28/2559
เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำนรำชกำรใหก้บัพนกังำนส ำนกัปลัด ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 11 ก.พ. 2559

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน เปน็ชุดโต๊ะรับแขก จ ำนวน 1 ชุด 5 ชิ้น พร้อม 38,000.00 38,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเรือนทองโฮมโปรดักษ์ 38,000.00 ร้ำนเรือนทองโฮมโปรดักษ์ 38,000.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่29/2559
เกำ้อี้ผู้บริหำร ขนำด 54x53x93 ซม. จ ำนวน  3 ตัว เพือ่ใช้ในกำร ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 11 ก.พ. 2559

ต้อนรับผู้มำติดต่อรำชกำรกบันำยก ทต.นำสำรและกบัหนว่ยงำนต่ำงๆ
ในเทศบำลต ำบลนำสำร

6 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัวส ำนกัปลัด ทต.นำสำร จ ำนวน  7 รำยกำร 5,600.00 5,565.00 ตกลงรำคำ หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 5,565.00 หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 5,565.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่30/2559
เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำนบำ้นงำนครัวในส ำนกังำนเทศบำลต ำบลนำสำร ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 15 ก.พ. 2559

ใหเ้ปน็ไปอยำ่งสะอำด เรียบร้อย

7 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำนของกองคลัง ทต.นำสำร จ ำนวน  25 รำยกำร 25,000.00 24,785.00 ตกลงรำคำ หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 24,785.00 หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 24,785.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่31/2559
เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำนรำชกำรส ำนกังำนของกองคลัง ทต.นำสำร ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 15 ก.พ. 2559

ใหเ้ปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส ำหรับกองคลัง ทต.นำสำร จ ำนวน  4 รำยกำร 8,600.00 8,540.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 8,540.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 8,540.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่32/2559
เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำนรำชกำรใหก้บัพนกังำนกองคลัง ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 15 ก.พ. 2559

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2559
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดั
บ

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสรปุ



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

ล าดั
บ

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

9 จัดซ้ือส่ิงของส ำหรับกำรกวนข้ำวมธุปำยำส จ ำนวน  5 รำยกำร 11,637.00 11,637.00 ตกลงรำคำ นำงประชุมพร  เสมอมำศ 11,637.00 นำงประชุมพร  เสมอมำศ 11,637.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่33/2559
ใหก้บัหมู่บำ้นทีร่่วมโครงกำร ตำมโครงกำรประเพณีกวนข้ำวมธุปำยำส ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 10 ก.พ. 2559

ประจ ำป ีพ.ศ. 2559 ส ำหรับวัดพระเพรง วัดหนองแตน วัดคันนำรำม

10 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ขนม และอื่นๆ จ ำนวน 9 รำยกำร ส ำหรับกำรจัดเวที 16,550.00 16,550.00 ตกลงรำคำ นำงอรัญญำ  พริกประสงค์ 16,550.00 นำงอรัญญำ  พริกประสงค์ 16,550.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่34/2559
ประชำชนหมู่บำ้น ตำมโครงกำรจัดเวทเีสวนำประชำคมหมู่บำ้น ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 23 ก.พ. 2559

ประจ ำป ี2559 ระหว่ำงวันที ่3-18 มีนำคม 2559 เพือ่เปน็น้ ำด่ืม
และขนมใหป้ระชำชนผู้ทีส่นใจเข้ำร่วมกจิกรรมโครงกำรดังกล่ำว

11 จัดซ้ือน้ ำมันหล่อล่ืน เปน็น้ ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 จ ำนวน  3 แกลลอน 2,728.50 2,728.50 ตกลงรำคำ หจก.นครถำวรอะไหล่ 2,728.50 หจก.นครถำวรอะไหล่ 2,728.50 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่35/2559
ส ำหรับรถบรรทกุขยะมูลฝอย แบบอัดทำ้ย ชนดิ 6 ล้อ ทะเบยีน ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 24 ก.พ. 2559

82-2215 นศ. และทะเบยีน 81-6857 นศ.

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำนกองคลัง เปน็เหล็กเกบ็เอกสำรแบบบำนเล่ือน 47,200.00 45,900.00 ตกลงรำคำ ร้ำนสุวรรณเฟอร์นเิจอร์ 45,900.00 ร้ำนสุวรรณเฟอร์นเิจอร์ 45,900.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่36/2559
กระจก ขนำด 3 ฟุต จ ำนวน 3 ตู้ และแบบ 2 บำนเปดิ จ ำนวน 3 ตู้ ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 29 ก.พ. 2559

เพือ่ใช้ส ำหรับจัดเกบ็แฟ้มเอกสำรต่ำงๆ ใหอ้ยูใ่นควำมเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย เนือ่งจำกเปน็เอกสำรส ำคัญทำงกำรเงิน

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส ำนกัปลัด ทต.นำสำร จ ำนวน 5 รำยกำร 105,080.00 105,080.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 105,080.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 105,080.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่1/2559
เปน็เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 2 เคร่ือง และแบบพกพำ 2 เคร่ือง ร้ำนคอมเฮ้ำส์ 106,080.00 ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 8 ก.พ. 2559

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 2 เคร่ือง และอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย บจก.เดอะซิสเต็มนครศรี 105,730.00 
แบบที ่1 จ ำนวน 2 ตัว เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำนรำชกำรของส ำนกัปลัด

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กองช่ำง ทต.นำสำร จ ำนวน 1 รำยกำร 32,000.00 32,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 31,800.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 31,800.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่2/2559
เปน็เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ และอื่นๆ เพือ่ใช้ในกำรปฏบิติังำน ร้ำนคอมเฮ้ำส์ 32,000.00 ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 8 ก.พ. 2559

รำชกำรของกองช่ำง บจก.เดอะซิสเต็มนครศรี 31,980.00 

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง ทต.นำสำร จ ำนวน  2 รำยกำร 19,700.00 19,700.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 19,600.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 19,600.00 เปน็ผู้ขำยที่มีอำชีพขำย เลขที ่3/2559
เปน็เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ และเคร่ืองพิมพ์ เพือ่ใช้ในกำร ร้ำนคอมเฮ้ำส์ 19,700.00 ส่ิงของดังกล่ำวโดยตรง ลว. 8 ก.พ. 2559

ปฏบิติังำนรำชกำรของกองคลัง บจก.เดอะซิสเต็มนครศรี 19,790.00 



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง
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เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

งานจัดจ้าง
1 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยซอยธำรำริน หมู่ที ่5 ต ำบลนำสำร 401,000.00 376,000.00 ตกลงรำคำ หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 375,800.00 หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 374,500.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่9/2559

โดยท ำกำรถมดินลูกรัง (หรือดินปนทรำย) ยกระดับ ขนำดกว้ำง  หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้ำง 376,000.00 ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 2 ก.พ. 2559

4.00 ม. หนำ 0.30 ม. ยำว 100 ม. ท ำผิวจรำจร คสล. กว้ำง หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 375,000.00 และเสนอรำคำต่ ำสุด

4.00 ม. หนำ 0.15 ม. ระยะทำง 160 ม. ถมหนิคลุกไหล่ทำงกว้ำง 
เฉล่ียข้ำงละ 0.30 ม. หรือพืน้ทีผิ่วจรำจรไม่นอ้ยกว่ำ 640 ตร.ว.
พร้อมติดต้ังปำ้ยประชำสัมพันธ์ 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
ทต.นำสำร จ ำนวน 1 สำย

2 จ้ำงจ้ำงซ่อมแซมถนนหนิคลุกในเขตต ำบลนำสำร จ ำนวน 13 สำย 497,300.00 494,600.00 ตกลงรำคำ หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 492,000.00 หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 491,500.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่10/2559
หมู่ที ่1,2,3,6,7 ต ำบลนำสำร สรุปรวมงำนเกรดเกล่ียพืน้ทำงเดิม หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้ำง 493,600.00 ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 5 ก.พ. 2559

ตลอดสำย 32,900 ตร.ม. และสรุปรวมงำนซ่อมแซมโดยใช้หนิคลุก หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 493,000.00 และเสนอรำคำต่ ำสุด

(หนำ 0.10 ม.)  พร้อมเกล่ียเรียบ 895.00 ลบ.ม.

3 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยซอยบำ้นเกำ่ หมู่ที ่3 ต ำบลนำสำร ขนำด 231,000.00 225,000.00 ตกลงรำคำ หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 224,500.00 หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 223,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่11/2559
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม. ระยะทำง 152 ม. ถมหนิคลุก หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้ำง 224,000.00 ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 19 ก.พ. 2559

ไหล่ทำงกว้ำงเฉล่ียข้ำงละ - ม. หรือพิน้ทีผิ่วจรำจรไม่นอ้ยกว่ำ หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 223,700.00 และเสนอรำคำต่ ำสุด

456 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปำ้ยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
รำยละเอียดตำมแบบแปลน ทต.นำสำร จ ำนวน 1 โครงกำร

4 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยซอยตำช่วย หมู่ที ่7 ต ำบลนำสำร ขนำด 499,000.00 488,000.00 ตกลงรำคำ หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 487,300.00 หจก.ดีดีพี เอ็นจิเนยีร่ิง 485,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่12/2559
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม. ระยะทำง 290 ม. ถมหนิคลุก หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้ำง 487,100.00 แอนด์ ซัพพลำย ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 23 ก.พ. 2559

ไหล่ทำงกว้ำงเฉล่ียข้ำงละ 0.50 ม. หรือพิน้ทีผิ่วจรำจรไม่นอ้ยกว่ำ หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 487,500.00 และเสนอรำคำต่ ำสุด

870 ตร.ม. และวำงทอ่ระบำยน้ ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนำด ศก. หจก.ดีดีพี เอ็นจิเนยีร่ิง 486,000.00 
0.60x1.00 ม. จ ำนวน 4 จุด ใช้ทอ่ 26 ทอ่น พร้อมติดต้ังปำ้ย แอนด์ ซัพพลำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบแปลน
ทต.นำสำร จ ำนวน 1 โครงกำร

5 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยซอยโกศล หมู่ที ่2 ต ำบลนำสำร ขนำด 116,000.00 113,000.00 ตกลงรำคำ หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 112,000.00 หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้ำง 110,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่13/2559
ผิวจรำจรกว้ำง 2.50 ม. หนำ 0.15 ม. ระยะทำง 90 ม. ถมหนิคลุก หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้ำง 110,500.00 ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 26 ก.พ. 2559

ไหล่ทำงกว้ำงเฉล่ียข้ำงละ - ม. หรือพิน้ทีผิ่วจรำจรไม่นอ้ยกว่ำ หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 111,000.00 และเสนอรำคำต่ ำสุด

225 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปำ้ยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
รำยละเอียดตำมแบบแปลน ทต.นำสำร จ ำนวน 1 โครงกำร
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6 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยพรพระพรหม-กุสุมำ หมู่ที่ 7 ต ำบลนำสำร ขนำด 134,000.00 131,000.00 ตกลงรำคำ หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 130,200.00 หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 130,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่14/2559
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม. ระยะทำง 83 ม. ถมหนิคลุก หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้ำง 131,000.00 ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 26 ก.พ. 2559

ไหล่ทำงกว้ำงเฉล่ียข้ำงละ 0.50 ม. หรือพิน้ทีผิ่วจรำจรไม่นอ้ยกว่ำ หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 130,700.00 และเสนอรำคำต่ ำสุด

249 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปำ้ยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
รำยละเอียดตำมแบบแปลน ทต.นำสำร จ ำนวน 1 โครงกำร

7 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยครูแรม-ก ำแพงเซำ หมู่ที่ 1 ต ำบลนำสำร ขนำด 495,000.00 483,000.00 ตกลงรำคำ หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 481,000.00 หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 480,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่15/2559
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม. ระยะทำง 315 ม. ถมหนิคลุก หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้ำง 491,900.00 ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 26 ก.พ. 2559

ไหล่ทำงกว้ำงเฉล่ียข้ำงละ 0.50 ม. หรือพิน้ทีผิ่วจรำจรไม่นอ้ยกว่ำ หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 482,100.00 และเสนอรำคำต่ ำสุด

945 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปำ้ยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย
รำยละเอียดตำมแบบแปลน ทต.นำสำร จ ำนวน 1 โครงกำร

8 จ้ำงบกุเบกิถนนหนิคลุกสำยซอยทำ่นุน่ แยก 1 หมู่ที ่7 ต ำบลนำสำร 73,000.00 64,000.00 ตกลงรำคำ หจก.ท ำเนยีบกอ่สร้ำง 63,800.00 หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้ำง 62,500.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่16/2559
โดยท ำกำรถมดินยกระดับสูงเฉล่ีย 0.50 ม. กว้ำง 2.50 ม. ยำว หจก.อินทะมุสิก กอ่สร้ำง 63,000.00 ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 26 ก.พ. 2559

95.00 ม. ใช้ดินถมจ ำนวน 148.00 ลบ.ม. ถมหนิคลุกท ำผิวจรำจร หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 1999 64,000.00 และเสนอรำคำต่ ำสุด

กว้ำง 2.50 ม. หนำ 0.10 ม. ยำว 95.00 ม. ใช้หนิคลุกจ ำนวน
32.00 ลบ.ม. พร้อมเกล่ียเรียบและอัดแนน่ รำยละเอียดตำมที ่ทต .
นำสำรก ำหนด จ ำนวน 1 โครงกำร

9 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำตำมก ำหนดระยะเวลำ รถยนต์ส่วนกลำงทะเบยีน 12,233.00 12,233.00 ตกลงรำคำ บจก.บ.ีพ.ีออโต้เซ็นเตอร์ 1997 12,233.00 บจก.บ.ีพ.ีออโต้เซ็นเตอร์ 1997 12,233.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่51/2559
บบ 1709 นศ จ ำนวน   รำยกำร เนือ่งจำกครบก ำหนดระยะเวลำ ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 4 ก.พ. 2559

กำรบ ำรุงรักษำเพือ่ยดือำยกุำรใช้งำนของรถและเพือ่ควำมปลอดภยั
ของผู้ใช้รถและทรัพยสิ์นของเทศบำล

10 จ้ำงซ่อมรถบรรทกุน้ ำเอนกประสงค์ ทะเบยีน บม 4790 นศ จ ำนวน 14,500.00 14,500.00 ตกลงรำคำ บจก.ทำ่หลำเอ็นจิเนยีร่ิง 14,500.00 บจก.ทำ่หลำเอ็นจิเนยีร่ิง 14,500.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่52/2559
17 รำยกำรรวมค่ำแรง เนือ่งจำกไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ และ ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 11 ก.พ. 2559

เพือ่เตรียมควำมพร้อมส ำหรับงำนปอ้งกนัและระงับอัคคีภยั
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11 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถบรรทกุขยะมูลฝอยแบบอัดทำ้ยชนดิ 6 ล้อ ทะเบยีน 65,000.00 64,230.00 ตกลงรำคำ อู่ด ำรงค์เซอร์วิส 64,230.00 อู่ด ำรงค์เซอร์วิส 64,230.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่53/2559
61-6857 นศ จ ำนวน 1 คัน เนือ่งจำกไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ อู่ชัยยนต์ 71,830.00 ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 15 ก.พ. 2559

จำกกำรใช้งำนมำเปน็ระยะเวลำนำน อู่นยิมกำรช่ำง 81,930.00 

12 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ส่วนบคุคล จ ำนวน 3 คัน ซึงเปน็รถ 2 แถว 2,040.00 2,040.00 ตกลงรำคำ นำยมนตรี  ชอบพจน์ 2,040.00 นำยมนตรี  ชอบพจน์ 2,040.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่สำมำรถ เลขที ่54/2559
ส ำหรับรับส่งประชำชนทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรมแหผ้่ำขึ้นธำตุวันมำฆบชูำ ท ำงำนดังกล่ำวได้ดี ลว. 15 ก.พ. 2559

ในวันที ่22 ก.พ. 2559 ขำไปจำกส ำนกังำน ทต.นำสำร ถึงสนำม
หนำ้เมือง และขำกลับจำกวัดพระธำตุวรมหำวิหำรมำยงัส ำนกังำน 
ทต.นำสำร

13 จ้ำงคนงำนประจ ำรถขยะ จ ำนวน 1 คน โดยเร่ิมปฏบิติังำน 56,000.00 56,000.00 ตกลงรำคำ นำยสุระศักด์ิ  ปลิะวัฒน์ 56,000.00 นำยสุระศักด์ิ  ปลิะวัฒน์ 56,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่สำมำรถ เลขที ่55/2559
ต้ังแต่วันที ่1 มี.ค. 2559 ถึงวันที ่30 ก.ย. 2559 ระยะเวลำ 7 เดือน ท ำงำนดังกล่ำวได้ดี ลว. 15 ก.พ. 2559

14 จ้ำงคนงำนประจ ำรถขยะ จ ำนวน 1 คน โดยเร่ิมปฏบิติังำน 56,000.00 56,000.00 ตกลงรำคำ นำยชนสิร  ชูส่ง 56,000.00 นำยชนสิร  ชูส่ง 56,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่สำมำรถ เลขที ่56/2559
ต้ังแต่วันที ่1 มี.ค. 2559 ถึงวันที ่30 ก.ย. 2559 ระยะเวลำ 7 เดือน ท ำงำนดังกล่ำวได้ดี ลว. 15 ก.พ. 2559

15 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำตำมโครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและ 56,000.00 56,000.00 ตกลงรำคำ นำงรัชน ี ร ำพึงนติย์ 56,000.00 นำงรัชน ี ร ำพึงนติย์ 56,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่สำมำรถ เลขที ่57/2559
ทะเบยีนทรัพยสิ์น จ ำนวน 1 คน โดยเร่ิมปฏบิติังำนต้ังแต่วันที ่1 ท ำงำนดังกล่ำวได้ดี ลว. 23 ก.พ. 2559

มี.ค. 2559 ถึงวันที ่30 ก.ย. 2559 ระยะเวลำ 7 เดือน

16 จ้ำงเหมำบริกำรเต็นท ์โต๊ะ เกำ้อี้ จ ำนวน 5 ชุด ตำมโครงกำรจัดเวที 7,500.00 7,500.00 ตกลงรำคำ นำยภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 7,500.00 นำยภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 7,500.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่58/2559
เสวนำประชำคมหมู่บำ้น/ต ำบล ประจ ำป ี2559  ส ำหรับหนว่ยบริกำร ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 23 ก.พ. 2559

ต่ำงๆ  จ ำนวน 3 วัน โดยท ำกำรติดต้ัง ณ ศำลำเอนกประสงค์ หมู่ที ่2
ในวันที ่3 มี.ค. 59 จ ำนวน 1 ชุด, ตลำดนดัวันอำทติย ์หมู่ที ่3 ใน 
วันที ่7 มี.ค. 59 จ ำนวน 2 ชุด และศำลำเอนกประสงค์ หมู่ที ่4 
ในวันที ่13 มี.ค. 59 จ ำนวน 2 ชุด
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17 จ้ำงท ำปำ้ยไวนลิแบบแขวน ขนำด  3.50x1.50 ม. จ ำนวน  1 ปำ้ย 790.00 790.00 ตกลงรำคำ ร้ำนหลำกสีดีไซน์ 790.00 ร้ำนหลำกสีดีไซน์ 790.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่59/2559
ตำมโครงกำรจัดเวทเีสวนำประชำคมหมู่บำ้น/ต ำบล ประจ ำป ี2559  ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 23 ก.พ. 2559

ระหว่ำงวันที ่ 1-31  มีนำคม  2559

18 จำ้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์กองคลัง ยีห่อ้ Fuji-Xerox รุ่น P255dw 1,000.00 1,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 1,000.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 1,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่60/2559
หมำยเลขครุภณัฑ์ 478 57 0012 จ ำนวน 1 เคร่ือง เนือ่งจำก ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 24 ก.พ. 2559

ไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

19 จ้ำงท ำตรำยำงของส ำนกัปลัด ทต.นำสำร จ ำนวน 12 อัน 4,000.00 4,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนนครบล็อกตรำยำง 4,000.00 ร้ำนนครบล็อกตรำยำง 4,000.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่62/2559
ส ำหรับใช้ในกำรปฏบิติังำนรำชกำรของส ำนกัปลัด ทต.นำสำร กำรพิมพ์ กำรพิมพ์ ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 24 ก.พ. 2559

20 จ้ำงท ำปำ้ยไวนลิแบบแขวนจัดเกบ็ภำษีนอกสถำนที ่ตำมโครงกำร 432.00 432.00 ตกลงรำคำ ร้ำนพเีจกรำฟกิแอนด์ดีไซน์ 432.00 ร้ำนพเีจกรำฟกิแอนด์ดีไซน์ 432.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่63/2559
จดัเวทีเสวนำประชำคมหมูบ่้ำน ขนำด 1.20 x 2.40 ม. จ ำนวน  1 ป้ำย ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 24 ก.พ. 2559

ระหว่ำงวันที ่3 - 28 มีนำคม 2559

21 จ้ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์กองช่ำง หมำยเลขครุภณัฑ์ 416 52 2,900.00 2,900.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 2,900.00 ร้ำนเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ 2,900.00 เปน็ผู้รับจ้ำงที่มีอำชีพ เลขที ่64/2559
0021 จ ำนวน  1 เคร่ือง โดยท ำกำรเปล่ียนฮำร์ดดิสพร้อมติดต้ัง ท ำงำนดังกล่ำวโดยตรง ลว. 29 ก.พ. 2559

โปรแกรม

(ลงชื่อ)           อรุชำ  ตำมภำนนท ์            ผู้จัดท ำ (ลงชื่อ)              เพ็ญศรี  นลิวำนชิ             ผู้ตรวจสอบ
               (นำงอรุชำ    ตำมภำนนท์)                   (นำงเพ็ญศรี   นลิวำนชิ)  
               นกัวิชำกำรพัสดุปฏบิติักำร                    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง


