หน ้าที 1 จาก 7

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2558
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 ธันวาคม 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
จาง
เสนอ

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 7

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2558
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 ธันวาคม 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

11,441.00

11,441.00 ตกลงราคา นางสมประสงค วงคสุวรรณ
เสนอราคา 11,441 บาท

15

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

4,093.60

4,093.60 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
เสนอราคา 4,093 บาท

16

จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 20 ลิตร

1,104.00

1,104.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
เสนอราคา 1,104 บาท

17

จัดซื้อน้ําดื่ม ตามโครงการปนเพื่อพอ

1,775.00

bike for dad
18

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น

เสนอราคา 1,775 บาท
5,600.00

ตามโครงการภัยแลง
19

จัดซื้อวัสดุสํานักงานตามโครงการวันพอ

5,770.00

จัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการวันพอ
จํานวน 2 รายการ

5,770.00 ตกลงราคา รานสยาม
เสนอราคา 5,770 บาท

1,500.00

1,500.00 ตกลงราคา นายปรีชา มาดี
เสนอราคา 1,500 บาท

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 11,441 บาท/เดือน
สหกรณการเกษตรทองแสนขัน

002/59
1-ต.ค.-58
003/59

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,093 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช

001/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,104 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช

039/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,775บาท

1-ธ.ค.-58

5,600.00 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
เสนอราคา 5,600 บาท

จํานวน 3 รายการ
20

1,775.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

040/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,600 บาท

1-ธ.ค.-58

รานสยาม

015/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,770 บาท

5-พ.ย.-58

นายปรีชา มาดี

042/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,500 บาท

2-ธ.ค.-58

หน ้าที 3 จาก 7

แบบ สขร.1

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

งานจัดซื้อ / จัดจาง
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตามโครงการวันพอ

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง
5,950.00

จํานวน 10 รายการ
22

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
จาง

5,950.00 ตกลงราคา หจก.อุตรดิตถการไฟฟา
เสนอราคา 5,950บาท

2,388.00

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

1,440.00

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนสง จํานวน 1 รายการ

2,400.00

2,400.00 ตกลงราคา รานพัฒนายนต
เสนอราคา 2,400 บาท

25

จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาตามโครงการแขงขันกีฬา

54,277.00

อําเภอทองแสนขัน
26

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการภัยแลง

54,277.00 ตกลงราคา หจก.จิมสปอรอุตรดิตถ
เสนอราคา 54,277 บาท

40,050.00

40,050.00 ตกลงราคา หจก.ปญญามอเตอร
เสนอราคา 40,050 บาท

27

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

5,300.00

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 17 รายการ

17,295.00

17,295.00 ตกลงราคา นายไพฑูรย บุญรุฬ
เสนอราคา 17,295 บาท

29

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ

1,011.00

1,011.00 ตกลงราคา รานพรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 1,011 บาท

30

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น

13,350.00

ตามโครงการภัยแลง
31

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ

13,350.00 ตกลงราคา หจก.ปญญามอเตอร
เสนอราคา 13,350 บาท

700.00

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,388 บาท

700.00 ตกลงราคา รานพรพระแสงวัสดุกอสราง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื
้อหรือจาง
043/2559
2-ธ.ค.-58
044/2559
9-ธ.ค.-58
045/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,440 บาท

9-ธ.ค.-58

รานพัฒนายนต

045/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,400 บาท

9-ธ.ค.-58

หจก.จิมสปอรอุตรดิตถ

047/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 54,277บาท

11-ธ.ค.-58

หจก.ปญญามอเตอร

048/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 40,050 บาท

11-ธ.ค.-58

5,300.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 5,300 บาท

28

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,950บาท

1,440.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 1,440 บาท

24

หจก.อุตรดิตถการไฟฟา

2,388.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 2,388 บาท

23

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,300 บาท
นายไพฑูรย บุญรุฬ
ราคาที่ตกลงซื้อ 17,295 บาท

049/2559

11-ธ.ค.-58
502559

14-ธ.ค.-58

รานพรพระแสงวัสดุกอสราง

051/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,011 บาท

14-ธ.ค.-58

หจก.ปญญามอเตอร

052/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 13,350 บาท

14-ธ.ค.-58

รานพรพระแสงวัสดุกอสราง

053/2559

หน ้าที 4 จาก 7

(โครงการภัยแลง)

เสนอราคา 700 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ 700 บาท

15-ธ.ค.-58
แบบ สขร.1

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

งานจัดซื้อ / จัดจาง
จัดซื้อตูบริจาค จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง
3,750.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
จาง
เสนอ

3,750.00 ตกลงราคา รานจตุพรฆถัณฑ
เสนอราคา 3,750 บาท

33

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

41,505.00

ตามโครงการภัยแลง
34

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ

41,505.00 ตกลงราคา หจก.ปญญามอเตอร
เสนอราคา 41,505 บาท

525.00

525.00 ตกลงราคา รานพรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 525 บาท

35

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ

43,870.00

43,870.00 ตกลงราคา นายบุญมา แสวงโรนจ
เสนอราคา 43,870 บาท

36

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

2,410.00

2,410.00 ตกลงราคา หจก.ซี.ที.เมทัลชีท
เสนอราคา 2,410 บาท

37

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

12,690.00

ตามโครงการภัยแลง
38

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เสนอราคา 12,690 บาท
1,080.00

ตามโครงการปองกันโรคไขเลือดออก
39

จัดซื้อครุไฟฟา และวิทยุ
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น

25,000.00

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 17 รายการ

25,000.00 ตกลงราคา รานออดิโอ ซิลเท็มส
เสนอราคา 25,000 บาท

400.00

(แกสหุงตม)
41

1,080.00 ตกลงราคา นายสมประสงค วงคสุวรรณ
เสนอราคา 1,080 บาท

(เครื่องเสียง DVD)
40

12,690.00 ตกลงราคา หจก.ปญญามอเตอร

400.00 ตกลงราคา นายวิเศษ บุญมีรักษ
เสนอราคา 400 บาท

7,364.00

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง
รานจตุพรฆถัณฑ
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,750บาท

15-ธ.ค.-58

หจก.ปญญามอเตอร

055/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 41,505 บาท

15-ธ.ค.-58

รานพรพระแสงวัสดุกอสราง

056/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 525 บาท

21-ธ.ค.-58

นายบุญมา แสวงโรนจ

056/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 43,870 บาท

21-ธ.ค.-58

หจก.ซี.ที.เมทัลชีท

058/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,410บาท

22-ธ.ค.-58

หจก.ปญญามอเตอร

059/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 12,690 บาท

22-ธ.ค.-58

นายสมประสงค วงคสุวรรณ

060/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,080 บาท

22-ธ.ค.-58

รานออดิโอ ซิลเท็มส
ราคาที่ตกลงซื้อ 25,000 บาท
นายวิเศษ บุญมีรักษ
ราคาที่ตกลงจาง 400 บาท

7,364.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 7,364 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื
้อหรือจาง
054/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 7,364 บาท

062/2559

25-ธ.ค.-58
063/2559
28-ธ.ค.-58
064/2559
28-ธ.ค.-58

หน ้าที 5 จาก 7

42

จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ

2,760.00

2,760.00 ตกลงราคา รานซุปเปอรโฆษณา

โครงการปองสถาบัน กิจกรรมปนเพื่อพอ

เสนอราคา 2,760 บาท

รานซุปเปอรโฆษณา

027/2559

ราคาที่ตกลงจาง2,760 บาท

1-ธ.ค.-58

แบบ สขร.1

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

งานจัดซื้อ / จัดจาง
จางเหมาเครื่องขยายเสียง

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง
2,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
จาง
เสนอ

2,000.00 ตกลงราคา นายกิตติ เชื้อนพคุณ

โครงการปองสถาบัน กิจกรรมปนเพื่อพอ
44

จางเหมาเครื่องขยายเสียง

เสนอราคา 2,000 บาท
2,000.00

2,000.00 ตกลงราคา นายกิตติ เชื้อนพคุณ

โครงการวันพอ
45

จางเหมาจัดทําปายพระบรมฉายาลักษณ

เสนอราคา 2,000 บาท
3,600.00

3,600.00 ตกลงราคา รานซุปเปอรโฆษณา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ
46

จางเหมาประกอบอาหาร

เสนอราคา 3,600 บาท
4,000.00

4,000.00 ตกลงราคา น.ส.สุนทรา แกวศิริ
เสนอราคา 4,000 บาท

โครงการปองสถาบัน กิจกรรมปนเพื่อพอ

47

จางเหมารถรับสงนักกีฬา

1,400.00

1,400.00 ตกลงราคา นายนาน ทวมสน
เสนอราคา 1,400 บาท

โครงการไปรวมงานการแขงขันกีฬาอําเภอทองแสนขัน

48

จางเหมารถรับสงนักกีฬา

1,400.00

1,400.00 ตกลงราคา นางสุจิน สอนรอด
เสนอราคา 1,400 บาท

โครงการไปรวมงานการแขงขันกีฬาอําเภอทองแสนขัน

49

จางเหมาจัดทําปายวินิล จํานวน 2 ปาย

1,000.00

1,000.00 ตกลงราคา รานซุปเปอรโฆษณา
เสนอราคา 1,000 บาท

จางเหมารถเครื่องเสียงรณรงคประชาสัมพันธ

50

จางเหมาซอมแซมรถจักรยานยนต กยง 399

590.00

590.00 ตกลงราคา นายอภิชัย ถิ่นประชา

อุตรดิตถ รหัสครุภัณฑ 024500002
51
52

จางเหมาจัดทําปายไวนิล จํานวน 2 ปาย
จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบน้ํา และสงน้ําระยะไกล
โครงการภัยแลง

เสนอราคา 950 บาท
850.00
6,206.00

850.00

สอบราคา รานซุปเปอรโฆษณา

6,206.00 ตกลงราคา

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง
นายกิตติ เชื้อนพคุณ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื
้อหรือจาง
028/2559

ราคาที่ตกลงจาง 2,000 บาท

1-ธ.ค.-58

นายกิตติ เชื้อนพคุณ

029/2559

ราคาที่ตกลงจาง 2,000 บาท
รานซุปเปอรโฆษณา
ราคาที่ตกลงจาง 3,600 บาท
น.ส.สุนทรา แกวศิริ
ราคาที่ตกลงจาง 4,000 บาท
นายนาน ทวมสน
ราคาที่ตกลงจาง 1,400 บาท
นางสุจิน สอนรอด
ราคาที่ตกลงจาง 1,400 บาท
รานซุปเปอรโฆษณา
ราคาที่ตกลงจาง 1,000 บาท
นายอภิชัย ถิ่นประชา
ราคาที่ตกลงจาง 950 บาท
รานซุปเปอรโฆษณา

เสนอราคา 850 บาท

ราคาที่ตกลงจาง 850 บาท

หจก.พิษณุโลก วี.ซี.คอนสสตรั่คชั่น

หจก.พิษณุโลก วี.ซี.คอนสสตรั่คชั่น

เสนอราคา 6,206 บาท

ราคาที่ตกลงจาง 6,206 บาท

2-ธ.ค.-58
030/2559

2-ธ.ค.-58
031/2559

2-ธ.ค.-58
032/2559

11-ธ.ค.-58
033/2559

11-ธ.ค.-58
034/2559

24-ธ.ค.-58
035/2559

28-ธ.ค.-58
036/2559

28-ธ.ค.-58
037/2559

29-ธ.ค.-58

หน ้าที 6 จาก 7

แบบ สขร.1

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

งานจัดซื้อ / จัดจาง
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วงเงินที่จะ
จัดซื18,460.00
้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่ ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
จาง สหกรณการเกษตรทองแสนขั
เสนอ
หรือจาง น
18,460.00 ตกลงราคา
น สหกรณการเกษตรทองแสนขั

โครงการภัยแลง
54

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2558

66,063.20

ประจําเดือน ธันวาคม 2558
55

โครงการขุดสระกักเก็บน้ําพิพิธภัณฑพิ้นบานบอเหล็กน้ําพี้

189,500.00

66,063.20 ตกลงราคา

เสนอราคา 18,460 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ 18,460 บาท

บริษัทเชียงใหมเฟรมิลลค จํากัด

บริษัทเชียงใหมเฟรมิลลค จํากัด

สัญญาซื้อ003/2559

เสนอราคา 66,063.20 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ 66,063.20 บาท

1-ธ.ค.-58

189,500.00 ตกลงราคา นายพิพัฒน ออตบํารุง
เสนอราคา 189,500 บาท

56

โครงการกอสรางลานกีฬา อบต.น้ําพี้

394,000.00

เลขที่และวันที่ของ
สับัญนทึญาหรื
ขอตกลง
กตกลงจอาง003/2559

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

นายพิพัฒน ออตบํารุง
ราคาที่ตกลงจาง 189,500 บาท
หจก.ษณะพงษกอสราง
ราคาที่ตกลงจาง 1394,000 บาท

9-ธ.ค.-58

สัญญาจาง005/2559

14-ธ.ค.-58
สัญญาจาง006/2559

16-ธ.ค.-58

หน ้าที 7 จาก 7

