
แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง

งานจดัซ้ือ
1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเป็นแบตเตอร่ีวิทยส่ืุอสารชนิดมอืถอื ยีห่อ้ 3,190.00 3,190.00 ตกลงราคา ร้านเอส พี วี ซัพพลาย 3,190.00 ร้านเอส พี วี ซัพพลาย 3,190.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่6/2559

Icom ส าหรับรุ่น/แบบ IC-F3033T/มอืถอื จ านวน  1 กอ้น ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 4 พ.ย. 2558

เนือ่งจากเคร่ืองวิทยส่ืุอสารชนิดมอืถอื หมายเลขครุภณัฑ์ 
464 56 0031  แบตเตอร่ีเกบ็ไฟไมอ่ยูแ่ละหมดไฟเร็วกว่าปกติ

2 ซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับกองสวัสดิการสังคม ประจ าปีงบประมาณ 13,340.00 13,340.00 ตกลงราคา หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 13,340.00 หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 13,340.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่7/2559
พ.ศ. 2559 จ านวน  23 รายการ เพือ่ใช้ในการปฏบิัติงานราชการ ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 12 พ.ย. 2558

3 ซ้ือน้ าด่ืมชนิดแกว้ จ านวน 15 ลัง, น้ าแขง็ จ านวน 100 ก.ก. และ 1,965.00 1,965.00 ตกลงราคา นางประชุมพร  เสมอมาศ 1,965.00 นางประชุมพร  เสมอมาศ 1,965.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่8/2559
น้ าด่ืมชนิดขวด จ านวน 3 โหล ส าหรับใช้ในกจิกรรม 5 ธันวามหาราช ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 23 พ.ย. 2558

ในวันที ่5 ธันวาคม 2558 

4 ซ้ือเทียนไข ขนาด 4 หนุ จ านวน 500 เล่ม เพือ่ใช้ในการจดุเทียนชัย 3,600.00 3,600.00 ตกลงราคา หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง 3,600.00 หจก.ล้ิมจีเ่ซ้ง 3,600.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่9/2559
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เนือ่งในวัน 5 ธันวามหาราช ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 23 พ.ย. 2558

และซ้ือของรางวัลส าหรับชุดการแสดงถวายพระพร จ านวน 13 ชิ้น
ตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ประจ าปี
พ.ศ. 2558

5 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2558 79,591.68 79,591.68 กรณีพิเศษ หจก.นครแดร่ีพลัส 79,591.68 หจก.นครแดร่ีพลัส 79,591.68 เปน็ผู้ขายที่ได้รับสิทธิ์ เลขที ่1/2559
จ านวนเด็ก 576 คน ระยะเวลา 21 วันท าการ ต้ังแต่วันที ่2 - 30 จาก อ.ส.ค.ใหจ้ าหน่าย ลว. 2 พ.ย. 2558

พฤศจกิายน 2558 เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ รสจดื ชนิดถงุ จ านวน นมโรงเรียนในเขตภาคใต้

12,096 ถงุ ราคาถงุละ 6.58 บาท

6 ซ้ือวัสดุส านักงานกองคลัง เป็นแบบพิมพ์ต่างๆ  จ านวน 13 รายการ 9,500.00 9,500.00 กรณีพิเศษ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 9,500.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 9,500.00 เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย เลขที ่  -/2559
จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กรมการปกครอง กรมการปกครอง ส่ิงของดังกล่าวโดยตรง ลว. 25 พ.ย. 2558

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  พฤศจกิายน  2558
เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง
ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

งานจดัจา้ง
1 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานตามโครงการแผนทีภ่าษี 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา นายวราชัย เถาประศาสต์ 16,000.00 นายวราชัย เถาประศาสต์ 16,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่11/2559

และทะเบียนทรัพยสิ์น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน  สามารถท างานดังกล่าว ลว. 2 พ.ย. 2558

1 อตัรา  โดยปฏบิัติงานเกีย่วกบัแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ได้ดี
และอืน่ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ต้ังแต่วันที ่2 พ.ย. 58 ถงึวันที ่
 30 ธ.ค. 58 ระยะเวลา 2 เดือน โดยจา่ยค่าจา้งเป็นรายเดือน
ในเดือนละ 8,000.- บาท

2 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏทิิน ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 70,000.00 70,000.00 ตกลงราคา โรงพิมพ์ประยรูการพิมพ์ 70,000.00 โรงพิมพ์ประยรูการพิมพ์ 70,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่12/2559
2,500 เล่ม เพือ่ประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ของ ทต.นาสาร ท างานดังกล่าว ลว. 13 พ.ย. 2558

ใหป้ระชาชนได้รับทราบ โดยตรง

3 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เคร่ืองยนต์เรือ ชนิดเบนซิน 2,000.00 1,800.00 ตกลงราคา ร้านฉา้ยยานยนต์ 1,800.00 ร้านฉา้ยยานยนต์ 1,800.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่13/2559
ขนาด 6.5 แรงมา้ หมายเลขครุภณัฑ์ 014 56 0004  จ านวน ท างานดังกล่าว ลว. 13 พ.ย. 2558

1 เคร่ือง  และครุภณัฑ์เกษตร เคร่ืองตัดแต่งกิง่ไม ้ชนิดเบนซิน ขนาด โดยตรง
1.5 แรงมา้ หมายเลขครุภณัฑ์ 087 52 0001 จ านวน  1 เคร่ือง

4 จา้งท าครุภณัฑ์ส านักงาน ประกอบด้วย เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา นายจเร  เพชรช านาญ 50,000.00 นายจเร  เพชรช านาญ 49,000.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่14/2559
จ านวน  1  ชุด โดยผลิตจากไม ้พร้อมตกแต่งท าสี ขนาดไมน่้อยกว่า ท างานดังกล่าว ลว. 19 พ.ย. 2558

กว้าง 0.60 เมตร ยาว 4.80 เมตร สูง 0.80 เมตร เขา้รูปมมุฉาก โดยตรง
พร้อมชั้นวางคียบ์อร์ดคอมพิวเตอร์และตู้ส าหรับจดัเกบ็เอกสาร และ
ตู้โชว์ แบบ 2 ตอน จ านวน 1 ตู้ โดยผลิตจากไม ้พร้อมตกแต่งท าสี
เป็นแบบ 2 ตอน  ตอนล่างขนาดไมน่้อยกว่า  กว้าง  0.40 เมตร  
ยาว 1.80 เมตร สูง 0.80 เมตร  บานทบึ มีล้ินชัก ชั้นยก พร้อมตู้ส าหรับ
จดัเกบ็เอกสารและอืน่ ๆ ตอนบนขนาดไมน่้อยกว่า กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 1.80 เมตร สูง 1.20 เมตร  พร้อมช่องส าหรับวางโชว์  
เพือ่อ านวยความสะดวก รวดเร็ว เป็นสัดส่วนในการใหบ้ริการประชาชน



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง
ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

5 จา้งเหมาตกแต่งสถานทีจ่ดังานวันลอยกระทง ณ บ้านหนองลุง 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นางศรีสุดา  คชรัตน์ 15,000.00 นางศรีสุดา  คชรัตน์ 15,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่15/2559
หมูท่ี ่1 ต าบลนาสาร ส าหรับจดังานประเพณีวันลอยกระทงในวันที่ สามารถท างานดังกล่าว ลว. 23 พ.ย. 2558

25 พฤศจกิายน 2558 เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบลนาสาร ได้ดี
และพืน้ทีใ่กล้เคียงได้ร่วมสืบสานมรดกทางภมูปิัญญาไทย ประเพณีไทย  
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิน่ต่อไป 

6 จา้งเหมาตกแต่งสถานทีจ่ดังานวันลอยกระทง ณ ชุมชนพระเพรง 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นางสาวโสภารัตน์  มพีบ 15,000.00 นางสาวโสภารัตน์  มพีบ 15,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่16/2559
ชุมชนหนองแตน ศูนยร์าชการ หมูท่ี ่3 ต าบลนาสาร ส าหรับจดังาน สามารถท างานดังกล่าว ลว. 23 พ.ย. 2558

ประเพณีวันลอยกระทงในวันที ่25 พฤศจกิายน 2558 เพือ่ให้ ได้ดี
ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบลนาสารและพืน้ทีใ่กล้เคียงได้ร่วมสืบสาน  
มรดกทางภมูปิัญญาไทย ประเพณีไทย และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
อนัดีงามของท้องถิน่ต่อไป 

7 จา้งเหมาตกแต่งสถานทีจ่ดังานวันลอยกระทง ณ บ้านหนองจระเข ้ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายธเณศวร  สังเวช 15,000.00 นายธเณศวร  สังเวช 15,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่17/2559
หมูท่ี ่5 ต าบลนาสาร ส าหรับจดังานประเพณีวันลอยกระทงในวันที่ สามารถท างานดังกล่าว ลว. 23 พ.ย. 2558

25 พฤศจกิายน 2558 เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบลนาสาร ได้ดี
และพืน้ทีใ่กล้เคียงได้ร่วมสืบสานมรดกทางภมูปิัญญาไทย ประเพณีไทย  
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิน่ต่อไป 

8 จา้งเหมาตกแต่งสถานทีจ่ดังานวันลอยกระทง ณ บ้านหนองจระเข ้ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายธเนศวร  สังเวช 15,000.00 นายธเนศวร  สังเวช 15,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่17/2559
หมูท่ี ่5 ต าบลนาสาร ส าหรับจดังานประเพณีวันลอยกระทงในวันที่ สามารถท างานดังกล่าว ลว. 23 พ.ย. 2558

25 พฤศจกิายน 2558 เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบลนาสาร ได้ดี
และพืน้ทีใ่กล้เคียงได้ร่วมสืบสานมรดกทางภมูปิัญญาไทย ประเพณีไทย  
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิน่ต่อไป 



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง
ล าดั
บ

งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจา้ง

9 จา้งเหมาตกแต่งสถานทีจ่ดังานวันลอยกระทง ณ ชุมชนหว้ยพระ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายไพจติร์  ศรีเชย 15,000.00 นายไพจติร์  ศรีเชย 15,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่18/2559
หมูท่ี ่6 ต าบลนาสาร ส าหรับจดังานประเพณีวันลอยกระทงในวันที่ สามารถท างานดังกล่าว ลว. 23 พ.ย. 2558

25 พฤศจกิายน 2558 เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบลนาสาร ได้ดี
และพืน้ทีใ่กล้เคียงได้ร่วมสืบสานมรดกทางภมูปิัญญาไทย ประเพณีไทย  
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิน่ต่อไป 

10 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีจัดงานวนัลอยกระทง ณ ชุมชนบ้านมะม่วงตลอด 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายเกยีรติศักด์ิ  ช่วยนุกลู 20,000.00 นายเกยีรติศักด์ิ  ช่วยนุกลู 20,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่19/2559
หมูท่ี ่7 ต าบลนาสาร ส าหรับจดังานประเพณีวันลอยกระทงในวันที่ สามารถท างานดังกล่าว ลว. 23 พ.ย. 2558

25 พฤศจกิายน 2558 เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบลนาสาร ได้ดี
และพืน้ทีใ่กล้เคียงได้ร่วมสืบสานมรดกทางภมูปิัญญาไทย ประเพณีไทย  
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิน่ต่อไป 

11 จา้งเหมาบริการจดัตกแต่งสถานทีจ่ดังานตามโครงงการเฉลิมพระเกยีรติ 57,250.00 57,250.00 ตกลงราคา นายสาธิต  นาคเนตร 57,250.00 นายสาธิต  นาคเนตร 57,250.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่20/2559
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ประจ าปี 2558 วันที ่5 ธันวามหาราช สามารถท างานดังกล่าว ลว. 23 พ.ย. 2558

ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมูท่ี ่4 ต าบลนาสาร ทัง้ภาคเช้าและ ได้ดี
ภาคกลางคืน เพือ่ถวายความจงรักภกัดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
เนือ่งในวัน 5 ธันวามหาราช

12 รับจา้งเหมาบริการติดต้ังเคร่ืองเสียงชุดกลางส าหรับพิธีท าบุญตักบาตร 11,500.00 11,500.00 ตกลงราคา นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 11,500.00 นายภชูิตพงษ์  ศิริวรรณ์ 11,500.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่21/2559
ภาคเช้า จ านวน 1 ชุด พร้อมผู้ควบคุมเคร่ืองเสียง 1 คน และจา้งเหมา สามารถท างานดังกล่าว ลว. 23 พ.ย. 2558

บริการประกอบติดต้ังเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4x8  เมตร จ านวน  6 ชุด ได้ดี
ส าหรับใช้จดักจิกรรมทัง้ภาคเช้าและภาคกลางคืน ตามโครงการเฉลิม
พระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ประจ าปี 2558 ในวันที ่5
5  ธันวาคม 2558  ณ  บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี ่4 
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13 จา้งเหมาตตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ จ านวน 1 ซุ้ม โดยน าป้ายไวนิล 8,170.00 8,100.00 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  กายโรจน์ 8,100.00 นางวันเพ็ญ  กายโรจน์ 8,100.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความ เลขที ่22/2559
พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จ านวน 1 ป้าย สามารถท างานดังกล่าว ลว. 23 พ.ย. 2558

ติดต้ังทีซุ้่มเฉลิมพระเกยีรติ พร้อมประดับไฟ ผูกผ้า ประดับธงชาติ และ ได้ดี
ธงตราสัญลักษณ์ พานพุม่เงิน-พุม่ทอง ธูปเทียนแพ และต้นไมด้อก 
ไมป้ระดับต่างๆ บริเวณด้านหน้าซุ้มใหดู้สวยงาม ณ บริเวณด้านหน้า
ส านักงาน ทต.นาสาร ตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ประจ าปี 2558 

14 จา้งเหมาบริการประกอบภตัตาหารถวายพระสงฆ ์(ฉนัเช้า) ส าหรับ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายพรเทพ  จลุอมร 6,000.00 นายพรเทพ  จลุอมร 6,000.00 เปน็ผู้รับจา้งที่สามารถ เลขที ่23/2559
พระภกิษุทีม่ารับบิณฑบาต ในกจิกรรมท าบุญตักบาตรช่วงเช้า ณ บริเวณ รับจา้งงานดังกล่าวได้ดี ลว. 23 พ.ย. 2558

หน้าศาลาเอนกประสงค์ หมูท่ี ่4 จ านวน 25 รูป และผู้ติดตามพระสงฆ์
จ านวน 25 คน ตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ประจ าปี 2558 

15 จา้งพิมพ์เกยีรติบัตร ขนาดเอ 4  พร้อมอดักรอบ จ านวน  8 ชุด 4,500.00 4,000.00 ตกลงราคา นางสาวรุจริา  สุขวัลลิ 4,000.00 นางสาวรุจริา  สุขวัลลิ 4,000.00 เปน็ผู้รับจา้งที่สามารถ เลขที ่24/2559
ส าหรับมอบแกพ่่อดีเด่นของเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 9 คน  รับจา้งงานดังกล่าวได้ดี ลว. 23 พ.ย. 2558

ตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ประจ าปี
พ.ศ. 2559

16 จา้งเหมาบริการเช่าชุดแต่งกายพร้อมแต่งหน้า ท าผม ส าหรับชุด 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา นางสาวจินดา  ค านวณจิต 6,500.00 นางสาวจินดา  ค านวณจิต 6,500.00 เปน็ผู้รับจา้งที่สามารถ เลขที ่25/2559
การแสดงถวายพระพรบนเวทีกลาง จ านวน  3 ชุด จ านวน  13 คน รับจา้งงานดังกล่าวได้ดี ลว. 27 พ.ย. 2558

ตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ประจ าปี
2559

17 จา้งท าป้ายไวนิล แบบแขวน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00  เมตร 3,900.00 3,900.00 ตกลงราคา ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 3,900.00 ร้านพีเจกราฟิกแอนด์ดีไซน์ 3,900.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่26/2559
จ านวน  3 ปา้ย พร้อมติดต้ัง ณ บริเวณหน้าหมู่บา้นหนองจระเข้ หมู่ที่ 5, ดังกล่าวโดยตรง ลว. 27 พ.ย. 2558

บริเวณถนนพัฒนาการทุง่ปรัง หมูท่ี ่7 และบริเวณทางเขา้ศูนยร์าชการ
นาสาร หมูท่ี ่3 เพือ่ประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระภาษีต่างๆ ใหก้บั
ประชาชนได้ทราบและมาช าระภาษีได้ทันตามก าหนดเวลา
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18 จา้งซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 30,990.00 30,990.00 ตกลงราคา อูด่ ารงค์เซอร์วิส 30,990.00 อูด่ ารงค์เซอร์วิส 30,990.00 เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ เลขที ่27/2559
กค 9568 นศ หมายเลขครุภณัฑ์ 001 45 0001 จ านวน 1 คัน ดังกล่าวโดยตรง ลว. 27 พ.ย. 2558

เนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน รวม 33 รายการ

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


