หน ้าที 1 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2558
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ลําดับที่

1

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาอยูเวรยามสถานที่องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําพี้
2

จางเหมาทําความสะอาดสถานที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลน้ําพี้

3

จางเหมาคนงานทั่วไป ขององคการบริหาร
สวนตําบลน้ําพี้

4

จางเหมาคนทําความสะอาดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปาไมเนินสะอาด

5

จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้

6

จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้

7

จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้

8

จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้

9

จางเหมาทําความสะอาดหองน้ําที่พิพิธภัณฑ
พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้

10

จางเหมาดูแลตูบริจาคที่พิพิธภัณฑพื้นบาน
บอเหล็กน้ําพี้

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
จาง

5,900.00 5,900บาท/เดือน ตกลงราคา นายระเดน เที่ยงอบ
เสนอราคา 5,900 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นางสาวเอมอร สีนวนดํา
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.วรรศิกา อินทะเรืองรุง
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นางจวง มาบุญ
เสนอราคา 7,000 บาท
8,000.00 8,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายววรวุฒิ มาบุญ
เสนอราคา 8,000 บาท
6,800.00 6,800บาท/เดือน ตกลงราคา นายวิชาญ ปอมศรี
เสนอราคา 6,800 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายยนต นินดี
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายสุบิน สีนวนดํา
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.สุภัทชญา มาบุญ
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายวิชญภาส จันทรทับทอง
เสนอราคา 7,000 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

นายระเดน เที่ยงอบ

001/2559

ราคาที่ตกลงจาง 5,900 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นางสาวเอมอร สีนวนดํา

002/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

น.ส.วรรศิกา อินทะเรืองรุง

003/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นางจวง มาบุญ

013/2559

ราคาที่ตกลงจาง7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายววรวุฒิ มาบุญ

012/2559

ราคาที่ตกลงจาง 8,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายวิชาญ ปอมศรี

004/2559

ราคาที่ตกลงจาง 6,800 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายยนต นินดี

005/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายสุบิน สีนวนดํา

008/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

น.ส.สุภัทชญา มาบุญ

007/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายวิชญภาส จันทรทับทอง

008/2558

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

หน ้าที 2 จาก 6

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2558
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ลําดับที่

11

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาอยูเวรยามดูแลทรัพยสินในตอนกลาง

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง

5,900.00 5,900บาท/เดือน ตกลงราคา นายธนโชติ มาบุญ

คืนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
12

จางเหมาคนทําความสะอาดบริเวณที่พิพิธภัณฑ

เสนอราคา 5,900 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นางลําเพย แสงเงาเสือ

พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
13

จางเหมาดูแลตลาดนัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
จาง
เสนอ

เสนอราคา 7,000 บาท
6,000.00 6,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายดึก จันทะ
เสนอราคา 6,000 บาท

14

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

8,168.00

8,168.00 ตกลงราคา นางสมประสงค วงคสุวรรณ
เสนอราคา

15

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

6,635.10

8,168 บาท

6,635.10 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
เสนอราคา 6,635.10 บาท

16

จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 20 ลิตร

794.00

794.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ทองบุญมี
เสนอราคา 794 บาท

17

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (แอร)

69,400.00

69,400.00 ตกลงราคา รานยงยุทธแอร
เสนอราคา 69,400 บาท

18

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เกาอี้)

19,750.00

19,750.00 ตกลงราคา บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล
เสนอราคา 19,750 บาท

19

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

950.00

950.00 ตกลงราคา หจก.ส.เกษตรยนต
เสนอราคา 950 บาท

20

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวบอเหล็ก
จํานวน 17 รายการ

13,210.00

13,210.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 13,210บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

นายธนโชติ มาบุญ

009/2559

ราคาที่ตกลงจาง 5,900 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นางลําเพย แสงเงาเสือ

010/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายดึก จันทะ

011/2559

ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นางสมประสงค วงคสุวรรณ
ราคาที่ตกลงจาง 8,168 บาท/เดือน
สหกรณการเกษตรทองแสนขัน

002/59
1-ต.ค.-58
003/59

ราคาที่ตกลงซื้อ 6,635.10 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

หางหุนสวนจํากัด ทองบุญมี

001/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 794 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

รานยงยุทธแอร

014/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 69,400 บาท

3-พ.ย.-58

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล

015/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 19,750 บาท

3-พ.ย.-58

หจก.ส.เกษตรยนต

015/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 950 บาท

5-พ.ย.-58

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

016/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 13,210 บาท

6-พ.ย.-58

หน ้าที 3 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2558
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ลําดับที่
21

งานจัดซื้อ / จัดจาง
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง
4,280.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
จาง

4,280.00 ตกลงราคา รานจตุพรฆภัณฑ
เสนอราคา 4,280 บาท

22

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

504.00

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น

5,600.00

(โครงการภัยแลง)
24

จัดซื้อมงกุฎเพชรนางงาม
(โครงการประเพณีลอยกระทง)

25

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ

2,480.00

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

1,219.00

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ

1,935.00

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

7,600.00

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนสง จํานวน 1 รายการ

2,400.00

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น
(โครงการภัยแลง)

62,142.00

9-พ.ย.-58
022/2559

13-พ.ย.-58

2,480.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

025/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,480 บาท

1,219.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,219 บาท

1,935.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
7,600.00 ตกลงราคา รานประหยัดเซอรวิส
2,400.00 ตกลงราคา รานพัฒนายนต
เสนอราคา 2,400 บาท

31

021/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 20,000บาท

เสนอราคา 7,600 บาท
30

6-พ.ย.-58

013/2559

เสนอราคา 1,935 บาท
29

019/2559

นางสมประสงค วงคสุวรรณ

20,000.00 ตกลงราคา นางสมประสงค วงคสุวรรณ

เสนอราคา 1,219 บาท
28

6-พ.ย.-58

9-พ.ย.-58

เสนอราคา 2,480 บาท
27

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,600 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื
้อหรือจาง
018/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 950 บาท

เสนอราคา 20,000 บาท
26

ราคาที่ตกลงซื้อ 504 บาท

950.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 950 บาท

20,000.00

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,280บาท

5,600.00 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
เสนอราคา 5,600 บาท

950.00

รานจตุพรฆภัณฑ

504.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 504 บาท

23

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,935 บาท
รานประหยัดเซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 7,600 บาท
รานพัฒนายนต
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,400 บาท

62,142.00 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
เสนอราคา 62,142 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,219 บาท

16-พ.ย.-58
026/2559

16-พ.ย.-58
272559

16-พ.ย.-58
028/2559

16-พ.ย.-58
029/2559

16-พ.ย.-58
031/2559

23-พ.ย.-58

หน ้าที 4 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2558
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ลําดับที่
32

งานจัดซื้อ / จัดจาง
จัดซื้อวัสดุคอม จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง
3,050.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
จาง
เสนอ

3,050.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 3,050 บาท

33

จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร (เครื่องยนต ทอสังกะสี)

32,150.00

32,150.00 ตกลงราคา บ.ชัยฟาเกษตรภัณฑ
เสนอราคา 32,150 บาท

34

จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร (เครื่องยนต ทอสังกะสี)

21,400.00

21,400.00 ตกลงราคา หจก.พงษเกษตรอุตรดิตถ
เสนอราคา 21,400 บาท

35

จัดซื้อวัสดุการเกษตร(ทอผาสงน้ํารวม บาง)

1,856.00

1,856.00 ตกลงราคา บ.ชัยฟาเกษตรภัณฑ
เสนอราคา 1,856 บาท

36

จัดซื้อวัสดุการเกษตร (สายสงน้ํา)

310.00

310.00 ตกลงราคา หจก.พงษเกษตรอุตรดิตถ
เสนอราคา 310 บาท

37

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ

16,910.00

จัดซื้อน้ําดื่มพรอมน้ําแข็งโครงการรณรงคปองกัน

1,600.00

โรคเอดส
39

จางเหมาประกอบอาหารประชุมสภา

1,600.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฏิ์ ภักดีราช
เสนอราคา 1,600 บาท

1,625.00

1,625.00 ตกลงราคา นางสาวสุนทรา แกวศิริ
เสนอราคา 1,625 บาท

40

จางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียง และไฟสองสวาง

27,000.00

บนเวที (โครงการประเพณีลอยกระทง)
41

จางเหมาจัดริ้วขบานประชาสัมพันธ

เสนอราคา 27,000 บาท
43,400.00

(โครงการประเพณีลอยกระทง)
42

จางเหมาจัดสถานที่การดําเนินงาน
(โครงการประเพณีลอยกระทง)

27,000.00 ตกลงราคา วาที่ร.ต.สานิตย ลําไย
43,400.00 ตกลงราคา นางสารภี จันทับทอง
เสนอราคา 43,400 บาท

27,500.00

27,500.00 ตกลงราคา นายอุกฤฏ พรมแกวตอ
เสนอราคา 27,500 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื
้อหรือจาง
032/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 3,050บาท

21-พ.ย.-58

บ.ชัยฟาเกษตรภัณฑ

033/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 32,150 บาท
หจก.พงษเกษตรอุตรดิตถ
ราคาที่ตกลงซื้อ 21,400 บาท
บ.ชัยฟาเกษตรภัณฑ
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,856 บาท

24-พ.ย.-58
034/2559
24-พ.ย.-58
035/2559
24-พ.ย.-58

หจก.พงษเกษตรอุตรดิตถ

036/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 310บาท

24-พ.ย.-58

16,910.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 16,910 บาท

38

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

ราคาที่ตกลงซื้อ 16,910 บาท
นายสุกฤษฏิ์ ภักดีราช
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,600 บาท
นางสาวสุนทรา แกวศิริ
ราคาที่ตกลงจาง 1,625 บาท
วาที่ร.ต.สานิตย ลําไย
ราคาที่ตกลงจาง 27,000 บาท
นางสารภี จันทับทอง
ราคาที่ตกลงจาง 43,400 บาท
นายอุกฤฏ พรมแกวตอ
ราคาที่ตกลงจาง 27,500 บาท

037/2559
26-พ.ย.-58
038/2559

30-พ.ย.-58
015/2559

2-พ.ย.-58
016/2559

9-พ.ย.-58
017/2559

9-พ.ย.-58
018/2559

9-พ.ย.-58

หน ้าที 5 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2558
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ลําดับที่
43

งานจัดซื้อ / จัดจาง
จางเหมาจัดทําสายสะพานนางนพมาศ

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง
4,000.00

ราคากลาง

4,000.00 ตกลงราคา นางพนาวุฒิ จันทับทอง

(โครงการประเพณีลอยกระทง)
44

จางเหมาจัดทําปายไวนิล

เสนอราคา 4,000 บาท
4,000.00

4,000.00 ตกลงราคา รานซุปเปอรโฆษณา

(โครงการประเพณีลอยกระทง)
45

จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองนายก

เสนอราคา 4,000 บาท
1,900.00

1,900.00 ตกลงราคา นายวิโรจน แสนคํา

จํานวน 1 เครื่อง
46

จางเหมาจัดทําบอรความรูเกี่ยวกับโรคเอดส

เสนอราคา 1,900 บาท
1,000.00

1,000.00 ตกลงราคา นายบรรจง โกะกอย
เสนอราคา 1,000 บาท

โรงเรียนหวยปลาดุก (โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส)

47

จางเหมาจัดทําบอรความรูเกี่ยวกับโรคเอดส

4,000.00

4,000.00 ตกลงราคา นายวิเชียร เทศเอม
เสนอราคา 4,000 บาท

โรงเรียนบานน้ําพี้ (โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส)

48

จางเหมาจัดทําบอรความรูเกี่ยวกับโรคเอดส

1,000.00

1,000.00 ตกลงราคา น.ส.สุดารัตน ออนตะไคร
เสนอราคา 1,000 บาท

โรงเรียนหนองหิน(โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส)

49

จางเหมาจัดทําบอรความรูเกี่ยวกับโรคเอดส

3,000.00

3,000.00 ตกลงราคา นายกิตติ เชื้อนพคุณ
เสนอราคา 3,000 บาท

จางเหมารถเครื่องเสียงรณรงคประชาสัมพันธ

50

จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธการจัด

7,950.00

7,950.00 ตกลงราคา นายปริญญา ทองพืช

กิจกรรมงานวันเอดสโลก
51

ซื้อครุภัณฑกลองวงจรปด CCTV แบบIP/Network

เสนอราคา 7,950 บาท
855,400.00

camera พรอมอุปกรณ และติดตั้งภายในตําบลน้ําพี้
52

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2558

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
จาง
เสนอ

855,400.00

สอบราคา บ.ชัยวัฒนพานิช(พิชัย)จํากัด
เสนอราคา 850,000 บาท

69,504.54

69,504.54 ตกลงราคา บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด
เสนอราคา69,504.54 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง
นางพนาวุฒิ จันทับทอง
ราคาที่ตกลงจาง 4,000 บาท
รานซุปเปอรโฆษณา
ราคาที่ตกลงจาง 4,000 บาท
นายวิโรจน แสนคํา
ราคาที่ตกลงจาง 1,900 บาท
นายบรรจง โกะกอย
ราคาที่ตกลงจาง 1,000 บาท
นายวิเชียร เทศเอม
ราคาที่ตกลงจาง 4,000 บาท
น.ส.สุดารัตน ออนตะไคร
ราคาที่ตกลงจาง 1,000 บาท
นายกิตติ เชื้อนพคุณ
ราคาที่ตกลงจาง 3,000 บาท
นายปริญญา ทองพืช

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื
้อหรือจาง
019/2559
9-พ.ย.-58
020/2559

9-พ.ย.-58
021/2559

30-พ.ย.-58
022/2559

30-พ.ย.-58
023/2559

30-พ.ย.-58
024/2559

30-พ.ย.-58
025/2559

30-พ.ย.-58
026/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,950 บาท

30-พ.ย.-58

บ.ชัยวัฒนพานิช(พิชัย)จํากัด

002/2559

ราคาที่ตกลงจาง 850,000 บาท
บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 69,504.54 บาท

30-พ.ย.-58
001/2559

2-พ.ย.-58

หน ้าที 6 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2558
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ลําดับที่
53

งานจัดซื้อ / จัดจาง
โครงการกอสรางหนองน้ําพิพิธภัณฑพื้นบาน

วงเงินที่จะ
จัด460,500.00
ซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่ ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
จาง หจก.ษณะพงษเสนอ
หรืาอง จาง
460,500.00 ตกลงราคา
กอสราง
หจก.ษณะพงษกอสร

บอเหล็กน้ําพี้ หมู 9
54
55

ปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ํา
โครงการกอสรางสนามกีฬา อบต.น้ําพี้

314,900.00
394,000.00

314,900.00 ตกลงราคา

เสนอราคา460,500 บาท

ราคาที่ตกลงจาง 460,500 บาท

บริษัท บุญคุม เพิ่มทรัพย ทรัค จํากัด

บริษัท บุญคุม เพิ่มทรัพย ทรัค จํากัด

เสนอราคา 314,900 บาท

ราคาที่ตกลงจาง 314,900 บาท

394,000.00 ตกลงราคา หจก.ษณะพงษกอสราง
เสนอราคา 394,000 บาท

หจก.ษณะพงษกอสราง
ราคาที่ตกลงจาง 394,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัสัญญญาหรื
อขอตกลง
ญาจาง002/2559
3-พ.ย.-58
สัญญาจาง003/2559

9-พ.ย.-58
สัญญาจาง004/2559

30-พ.ย.-58

