
































































ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ  วิธีซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป
  (ราคากลาง) ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ราคา

1 จดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือนกระจก ขนาด 4ฟตุ 7,800.00 ตกลงราคา ร้านอาเฟอร์นิเจอร์ 7,800.00 ร้านอาเฟอร์นิเจอร์ 7,800.00
2 ซ้ือหมึกคอมฯโทรสารของ สน.ปลดั 5,340.00 ตกลงราคา ร้านพรชยักอ๊ปป้ี แอนด ์โอเอ 5,340.00 ร้านพรชยักอ๊ปป้ี แอนด ์โอเอ 5,340.00
3 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวใชใ้นงานก าจดัขยะ 730.00 ตกลงราคา ร้านป้าหั้ว 730.00 ร้านป้าหั้ว 730.00

มลูฝอย
4 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวเพ่ือใชใ้น 4,810.00 ตกลงราคา ร้านป้ากหั้ว 4,810.00 ร้านป้าหั้ว 4,810.00

ส านกังาน สน.ปลดั
5 จดัซ้ือทรายเพ่ือปรับพ้ืนท่ีสนามแขง่ขนั 2,900.00 ตกลงราคา ร้านณัฐริกาคา้ไม้ 2,900.00 ร้านณัฐริกาคา้ไม้ 2,900.00

กระโดดไกล
6 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมประชุมสภา 485.00 ตกลงราคา นางประดบั  ขนุศรี 485.00 นางประดบั  ขนุศรี 485.00

สมยัวิสามญั คร้ังท่ี 2
7 จา้งท าอาหารว่างและอาหารกลางวนั 2,100.00 ตกลงราคา นางสาววนิดา  แซ่ภู่ 2,100.00 นางสาววนิดา  แซ่ภู่ 2,100.00
8 จดัจา้งเหมาคนงานประจ ารถขยะ 8,250.00 ตกลงราคา นายไสว  เดชสุวรรณ 8,250.00 นายไสว  เดชสุวรรณ 8,250.00

ทต.หนา้สตน
9 จดัจา้งเหมาคนงานประจ ารถขยะ 8,250.00 ตกลงราคา นายกิตติชยั  วรรณกิจ 8,250.00 นายกิตติชยั  วรรณกิจ 8,250.00

ทต.หนา้สตน
10 จา้งซ่อมคอมฯ สน.ปลดั 400.00 ตกลงราคา ร้านแหลมกอ๊ปป้ีคอม 400.00 ร้านปแหลมกอ๊ปป้ีคอม 400.00
11 จา้งตกแต่งและขยายรูป 3,120.00 ตกลงราคา ร้านเอน็จอยสตูดิโอ 3,120.00 ร้านเอน็จอยสตูดิดอ 3,120.00
12 จา้งลงโปรแกรมคอมฯ 2,400.00 ตกลงราคา หจก.อมรโอเอ เซ็นเตอร์ 2,400.00 ร้านอมรโอเอเซ็นเตอร์ 2,400.00

ลงช่ือ ................................................................... ผูร้ายงาน

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2558
เทศบาลต าบลหน้าสตน   อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั
วนัท่ี..............................เดือน.......................................................พ.ศ.2558



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ  วิธีซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป
  (ราคากลาง) ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ราคา

13 จา้งซ่อมคอมฯกองคลงั(2เคร่ือง) 800.00 ตกลงราคา ร้านแหลมกอ๊ปป้ีคอม 800.00 ร้านแหลมกอ๊ปป้ีคอม 800.00
14 จา้งตดัตน้สนหลงัอาคารเรียน ศนูยว์ดัฉิมหลา 3,000.00 ตกลงราคา นายสุรินทร์  รักจุฬ 3,000.00 นายสุรินทร์  รักจุฬ 3,000.00
15 จา้งซ่อมคอมฯของ ศพด.บา้นแพรกเมือง 600.00 ตกลงราคา ร้านแหลมกีอปป้ีคอม 600.00 ร้านแหลมกีอปป้ีคอม 600.00
16 จา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง กจ.233 4,000.00 ตกลงราคา ร้านสมนึกคาร์ ออดี 4,000.00 ร้านสมนึกคาร์ ออดี 4,000.00
17 จา้งถ่ายเอกสารแผนพฒันา 3ปี 3,990.00 ตกลงราคา ร้านลูกไมถ่้ายเอกสาร 3,990.00 ร้านลูกไมถ่้ายเอกสาร 3,990.00
18 จา้งดุริยางคเ์พ่ือใชใ้นการเดินพาเหรต

ทะเลหลวงเกมส์2558 7,000.00 ตกลงราคา นายคีรี  มากสงัข์ 7,000.00 นายคีรี  มากสงัข์ 7,000.00
19 จา้งท าป้ายลูกโป่งลอย 1ชุด โครงการ
20 ทะเลหลวงเกมส์ 2558 4,500.00 ตกลงราคา นางทศันีย ์ ทวงไสเกล้ียง 4,500.00 นางทศันีย ์ ทวงไสเกล้ียง 4,500.00
21 จา้งตดัตน้ไมบ้ริแวณทางเขา้ ทต.หนา้สตน 2,500.00 ตกลงราคา นายสะแหละ๊  นิยมเดชา 2,500.00 นายสะแหละ๊  นิยมเดชา 2,500.00
22 จา้งรับส่งนกักีฬา รร.วดัหนา้สตน ฝึกซอ้ม ณ. 3,400.00 ตกลงราคา นายอุทยั  สุวรรณรัตน์ 3,400.00 นายอุทยั  สุวรรณรัตน์ 3,400.00

รร.นพคุณฯ ไปแขง่ขนั ณ.รร.ทรายขาววิทยา
23 จา้งรับส่งนกักีฬา รร.วดัปากระวะ ฝึกซอ้ม ณ. 3,400.00 ตกลงราคา นายอุทยั  สุวรรณรัตน์ 3,400.00 นายอุทยั  สุวรรณรัตน์ 3,400.00

รร.นพคุณฯ ไปแขง่ขนั ณ.รร.ทรายขาววิทยา
24 จา้งพน่ควนับา้นเลขท่ี 265 และ265/7 ม.7 500.00 ตกลงราคา นายสมพงษ ์ เขียวยอ้ย 500.00 นายสมพงษ ์ เขียวยอ้ย 500.00
25 จา้งพน่ควนับา้นเลขท่ี 265 และ265/7 ม.7 500.00 ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เขียวยอ้ย 500.00 นายณัฐวฒิั  เขียวยอ้ย 500.00
26 ซ้ือทรายถมปรับพ้ืนท่ีสนามกีฬา ทต.หนา้สตน 31,320.00 ตกลงราคา ร่านสุกญัญาการก่อสร้าง 31,320.00 ร้านสุกญัญาการก่อสร้าง 31,320.00
27 ซ้ืออาหารว่างเคร่ืองด่ืมทะเลหลวงเกมส์ 20,170.00 ตกลงราคา นางประดบั  ขนุศรี 20,170.00 นางประดบั  ขนุศรี 20,170.00
28 ซ้ือกลอ้งถ่ายรูประบบดิจิตอลเพ่ือใชใ้นงาน 19,780.00 ตกลงราคา หจก.อมรโอเอ เซ็นเตอร์ 19,780.00 หจก.อมรโอเอ เซ็นเตอร์ 19,780.00

กองช่าง 2กลอ้ง
29 ซ้ือวสัดุถงัดบัเพลิง กรวยจราจร ไฟฉาย 39,900.00 ตกลงราคา ร้านเพชรศ ริการคา้ 39,900.00 ร้านเพชรศิริการคา้ 39,900.00

ลงช่ือ ................................................................... ผูร้ายงาน

เทศบาลต าบลหน้าสตน   อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั
วนัท่ี..............................เดือน......................................................พ.ศ.2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2558



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ  วิธีซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป
  (ราคากลาง) ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ราคา

30 ซ้ือวสัดุส านกังาน กองช่าง 31,769.00 ตกลงราคา ร้านเก้ือกลูพาณิช 31,769.00 ร้านเก้ือกลูพาณิช 31,769.00
31 ซ้ือวสัดุส านกังาน สน.ปลดั โตะ๊ท างาน 2ตวั 11,800.00 ตกลงราคา ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ 11,800.00 ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ 11,800.00

โตะ๊ท างาน 1ชุด
32 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า และวิทยใุชซ่้อมแซมไฟฟ้า 40,770.00 ตกลงราคา ร้านนิกรพาณิชย์ 40,770.00 ร้านนิกรพาณิชย์ 40,770.00

สาธารณะภายใน
33 ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชใ้นกิจการประปา 15,664.00 ตกลงราคา ร้านนิกรพาณิชย์ 15,664.00 ร้านนิกรพาณิชย์ 15,664.00

กองช่าง
34 ซ้ือวสัดุการเกษตร(กองช่าง)ซ้ือพนัธ์ไม ้หญา้ 39,890.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุพนัธ์ไม้ 39,890.00 ร้านไขม่กุพนัธ์ไม้ 39,890.00

ตกแต่งสวนรอบบริเวณอาคาร
35 จดัซ้ือป้ายสกอร์บอร์ด เหลก็โครงถกัปักเสาธง 15,400.00 ตกลงราคา นายพลวตั  อินทร์พรหม 15,400.00 นายพลวตั อินทร์พรหม 15,400.00

ทะเลหลวงเกมส์ 2558
36 ซ้ือถว้ยรางวลั เหรียญรางวลั วสัดุละชุดกีฬา 89,950.00 ตกลงราคา นายศรายทุธ เตละวานิช 89,950.00 นายศรายทุธ  เตละวานนิช 89,950.00

ทะเลหลวงเกมส์ 2558
37 ซ้ือวสัดุส านกังาน ศพด.4ศนูย ์สน.ปลดั 31,234.00 ตกลงราคา ร้านนเก้ือกลูพานิช 31,234.00 ร้านเก้ือกลูพานิช 31,234.00
36 ซ้ือวสัดุส านกังาน ศพด.4ศนูย ์สน.ปลดั 28,720.00 ตกลงราคา ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ 28,720.00 ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ 28,720.00
37 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์คา่ปรับปรุงตกแต่งสนามแขง่ 16,473.00 ตกลงราคา ร้านณัฐริกาคา้ไม้ 16,473.00 ร้านณัฐริกาคา้ไม้ 16,473.00

ขนัทะเลหลวงเกมส์
38 ซ้ือชุดกีฬา ป้ายว่ิง บตัรติดอกหนา้-หลงั 12,100.00 ตกลงราคา ร้านคอบอลสปอร์ต 12,100.00 ร้านคอบอลสปอร์ต 12,100.00

ลงช่ือ ................................................................... ผูร้ายงาน

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั
วนัท่ี..............................เดือน......................................................พ.ศ.2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2558
เทศบาลต าบลหน้าสตน   อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ  วิธีซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป
  (ราคากลาง) ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ราคา

39 ซ้ือโตะ๊ท างานเหลก็ กระจก พร้อมเกา้อ้ี 40,600.00 ตกลงราคา ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ 40,600.00 ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ 40,600.00
ของกองช่าง 7ชุด

40 จา้งคนงานขบัรถขยะ ทต.หนา้สตน 24,750.00 ตกลงราคา นายจีรศกัด์ิ  คงจนัทร์ 24,750.00 นายจิรศกัด์ิ  คงจนัทร์ 24,750.00
41 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ทะเลหลวงเกมส์ 12,100.00 ตกลงราคา ร้านชานเมืองโฆษณา 12,100.00 ร้านชานเมืองโฆษณา 12,100.00
42 จา้งบุกเบิกถนน หมู.่3 82,600.00 ตกลงราคา นางสุกญัญา 82,600.00 นางสุกญัญา 82,600.00
43 จา้งซ่อมคอมฯ สพด.บา้นแพรกเมือง 11,100.00 ตกลงราคา ร้านแหลมกีอปป้ีคอม 11,100.00 ร้านแหลมกอ๊ปป้ีคอม 11,100.00
44 จา้งเหมาบริการจดมาตรวดัน ้า และเกบ็เงินคา่ 21,024.00 ตกลงราคา นางทว้น  หนูคง 21,024.00 นางทว้น  หนูคง 21,024.00

น ้าประปาประจ าเดือนแต่ละเดือน หมู่.5,6
45 จา้งชุดการแสดงเปิดสนามทะเลหลวงเกมส์ 21,000.00 ตกลงราคา นางอนงค ์ มณีสุรัตน์ 21,000.00 นางอนงค ์ มณีสุรัตน์ 21,000.00
46 จา้งเตน้ท ์เคร่ืองเสียง อฒัจรรย์ 47,000.00 ตกลงราคา นางภิรมย ์วรจาโร 47,000.00 นางภิรมย ์ วรจาโร 47,000.00
47 จา้งต่อสญัญาบริการเวปไซค์ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านซีเจเวิล คอม 10,000.00 ร้านซีเจเวิล คอม 10,000.00

 

ลงช่ือ ................................................................... ผูร้ายงาน
ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั

วนัท่ี...............................เดือน.....................................................พ.ศ.2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2558
เทศบาลต าบลหน้าสตน   อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ  วิธีซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป
  (ราคากลาง) ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ราคา

1 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมโครงการ 3,648.00 ตกลงราคา นางรัตนา  วฒันะ 3,648.00 นางรัตนา  วฒันะ 36,485.00
หนา้สตนคพั ปี2558

2 ซ้ือวสัดุคอมฯ หมึกพิมพ ์คียบ์อร์ด ชุดแมพิ่มพ์ 7,210.00 ตกลงราคา ร้านพรชยั กอ๊ปป้ี แอนดโ์อเอ 7,210.00 ร้านพรชยั กอ๊ปป้ั แอนดโ์อเอ 7,210.00
3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เกา้อ้ี จ  านวน 3 ตวั 2,700.00 ตกลงราคา ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ 2,700.00 ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ 2,700.00
4 ซ้ือของสมนาคุณศึกษาดูงาน ปี 2558 900.00 ตกลงราคา นางประดบั  ขนุศรี 900.00 นางประดบัขนุศรี 900.00
5 ซ่ือของสมนาคุณศึกษาดูงาน ปี25585 3,600.00 ตกลงราคา นางศิริพร  หนูเก้ือ 3,600.00 นางศิริพร  หนูเก้ือ 3,600.00
6 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,105.00 ตกลงราคา ร้านป้าหั้ว 1,105.00 ร้านป้าหั้ว 1,105.00
7 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมประชุมสภา 545.00 ตกลงราคา นางประดบั  ขนุศรี 545.00 นางประดบั  ขนุศรี 545.00

สมยัสามญั สมยัท่ี3
8 จดัจา้งถ่ายน ้ามนัเคร่ือง กจน.33 นครศรีฯ 1,350.00 ตกลงราคา ร้านหวัไทรยานยนต์ 1,350.00 ร้านหวัไทรยานยนต์ 1,350.00
9 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์หนา้สตนคพั 2558 4,700.00 ตกลงราคา ร้านชานเมืองโฆษณา 4,700.00 ร้านชาญเมืองโฆษณา 4,700.00
10 จา้งท าป้ายพระบรมฉายาลกัษณ์ในหลวง 7,000.00 ตกลงราคา ร้านช่างศิลป์โฆษณา 7,000.00 ร้านช่างศิลป์โฆษณา 7,000.00

และสมเด็จบรมราชินีนาถ
11 จา้งซ่อมเคร่ืองขยายเสียง 8,350.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี ซพัพลาย 8,350.00 ร้านเอสพี ซพัพลาย 8,350.00
12 จา้งซ่อมล าโพงหอกระจ่ายขา่ว หมู.่8 500.00 ตกลงราคา ร้านออโตซ้าวน์ 500.00 ร้านออโตซ้าวน์ 500.00
13 จา้งเหมาท าสนามแขง่ขนัหนา้สตนคพั 2558 4,000.00 ตกลงราคา นายรักชาต   นุ่นสงัข์ 4,000.00 นายรักชาติ  นุ่นสงัข์ 4,000.00
14 จา้งท าสต๊ิกเกอร์สมเดจ็พระบรมราชินินาถ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านช่างศิลป์โฆษณา 1,500.00 ร้านช่างศิลป์โฆษณา 1,500.00
15 จา้งท าป้ายศึกษาดูงาน ปี 2558 960.00 ตกลงราคา ร้านช่างศิลป์โฆษณา 960.00 ร้านช่างศิลป์โฆษณา 960.00
16 จา้งท าตราเคร่ืองหมายส่วนราชการรถยนต์ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านช่างศิลป์โฆษณา 5,000.00 ร้านช่างศิลป์โฆษณา 5,000.00

กจ.233 จกัรยานยนต ์ขรว.330 ขทจ.279
คขจ.813

ลงช่ือ ................................................................... ผูร้ายงาน

วนัท่ี..............................เดือน.....................................................พ.ศ.2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2558
เทศบาลต าบลหน้าสตน   อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ  วิธีซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป
  (ราคากลาง) ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ราคา

17 จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ขรว.330 ส านกัปลดั 1,370.00 ตกลงราคา ร้านไมตรีอะไหล่ยนต์ 1,370.00 ร้านไมตรีอะไหล่ยนต์ 1,370.00
18 ซ้ือถว้ยรางวลั ลูกฟตุบอล น ้ามนัมวย 14,950.00 ตกลงราคา ร้านสิงหาสปอร์ต 14,950.00 ร้านสิงหาสปอร์ต 14,950.00

โครงการหนา้สตนคพั 2558  

19 ซ้ือวสัดุก่อสร้างของ ศพด.บา้นหนา้ศาล 45,827.00 ตกลงราคา ร้านพงศธรคา้ไม้ 45,827.00 ร้านพงศธรคา้ไม้ 45,827.00
20 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง(ช่าง)งานกิจการประปา 74,145.00 ตกลงราคา ร้านณัฐริกาคา้ไม้ 74,145.00 ร้านณัฐริกาคา้ไม้ 74,145.00

ของ ทต.หนา้สตน
21 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ศพด.4 ศนูย์ 19,799.00 ตกลงราคา ร้านมงคลพาณิชย์ 19,799.00 ร้านมงคลพาณิช์ 19,799.00

ของ ทต.หนา้สตน
22 ซ้ือวสัดุคอมฯ ของ ศพด.4 ศนูย์ 18,100.00 ตกลงราคา ร้านพรชยักอ๊ปป้ี แอนด ์โอเอ 18,100.00 ร้านพรชยักีอปป้ี แอนด ์โอเอ 18,100.00

ของ ทต.หนา้สตน
23 ซ้ือครุภณัฑ ์สนง.กองคลงั โตะ๊ท างานเหลก็ 11,600.00 ตกลงราคา ร้านอาเฟอร์นิเจอร์ 11,600.00 ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ 11,600.00

พร้อมเกา้อ้ี 2 ชุด
24 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร ของส านกัปลดั ตาม 31,000.00 ตกลงราคา ร้านพรชยักอ๊ปป้ี แอนด ์โอเอ 31,000.00 ร้านพรชยักีอปป้ี แอนด ์โอเอ 31,000.00

ระเบียบพสัดุ ตกลงราคา
25 ซ้ือพระบรมฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระราชินี 20,000.00 ตกลงราคา 20,000.00 20,000.00
26 ซ้ือหมึกคอม สน.ปลดั(ด า,ฟ้า,ชมพ,ูเหลือง) 17,260.00 ตกลงราคา ร้านพรชยักอ๊ปป้ี แอนด ์โอเอ 17,260.00 ร้านพรชยักีอปป้ี แอนด ์โอเอ 17,260.00

ลงช่ือ ................................................................... ผูร้ายงาน

วนัท่ี...............................เดือน.....................................................พ.ศ.2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2558
เทศบาลต าบลหน้าสตน   อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ  วิธีซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป
  (ราคากลาง) ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ราคา

27 จา้งบริการจดัเกบ็เตน้ท ์เกา้อ้ี เคร่ืองเสียง 18,200.00 ตกลงราคา นายภิรมย ์ วรรณจาโร 18,200.00 นายภิรมย ์ วรรณจาโร 10,000.00
หนา้สตนคพั ปี 2558  

28 จา้งท าพระบรมฉายาลกัษณ์สมเดจ็ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านช่างศิลป์โฆษณา 10,000.00 ร้านช่างศิลป์โฆษณา 10,000.00
พระบรมราชินีนาถ

29 จา้งซ่อมรถตกัหนา้ขดุหลงั 32,674.30 ตกลงราคา บจ.หาดใหญ่ เจซีบี 32,674.30 บจ.หาดใหญ่ เจซีบี 32,674.30
30 จา้งรถปรับอากาศศึกษาดูงาน ปี 2558 (5วนั) 75,000.00 ตกลงราคา นายอยู่โสบ นิยมเดชา 75,000.00 นายอยู่โสบ นิยมเดชา 75,000.00

ลงช่ือ ................................................................... ผูร้ายงาน

วนัท่ี..............................เดือน......................................................พ.ศ.2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2558
เทศบาลต าบลหน้าสตน   อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั




