
 
 
 
 
 

                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
                              เรื่อง  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  กรกฎาคม  2560 
                            .................................................................................................. 
 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 644 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558
ได้มีแนวทางปฏิบัติให้มีการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเ ดือนทุกๆเดือน   
ให้มีรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
และเลขท่ีและวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  นั้น 
   

  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.2540 จึงขอประชาสัมพั นธ์ประกา ศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือน กรกฎาคม  2560  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

      (นายประกอบ  แสนทรงสิริ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
รายชือ่เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 424 424 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ136/2560
ประชาชน ศพด.ตาหลวง 424 424 ลว. 3 ก.ค.60

2 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 424 424 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 137/2560
ประชาชน ศพด.ป่ากลาง 424 424 ลว. 3 ก.ค.60

3 จัดซ้ือน้้าด่ืม 696.00 ตกลงราคา ร้าน เทเล 2 ร้าน เทเล 2 สซ 138/2560
ส้าหรับบริการประชาชน 696.00 696.00 ลว. 3 ก.ค. 60

4 4,960.00 ตกลงราคา ร้านข้าวตัง บุ้คส์ ร้านข้าวตัง บุ้คส์ สซ 139/2560
4,960.00 4,960.00 ลว. 3 ก.ค. 60

5 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 5,832.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 140/2560
5,832.00 5,832.00 ลว. 7 ก.ค. 60

6 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง) 21,173.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช 141/2560
21,173.00 21,173.00 ลว. 7 ก.ค. 60

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือหนังสือ
พิมพ์

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560



 แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
รายชือ่เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7 จัดซ้ือ ไข่ไก่ 13,800 13,800 ตกลงราคา นรวนัน์ ฟาร์ม นรวนัน์ ฟาร์ม สซ142/2560

ตามโครงการน้้าหนักต้่ากวา่เกณฑ์ 13,800 13,800 ลว. 7 ก.ค.60
ศพด.ตาหลวง

8 จัดซ้ือ ไข่ไก่ นรวนัน์ ฟาร์ม นรวนัน์ ฟาร์ม สซ 143/2560
ตามโครงการน้้าหนักต้่ากวา่เกณฑ์ 15,180 15,180 ตกลงราคา 15,180 15,180 ลว. 7 ก.ค.60
ศพด.ป่ากลาง

9 จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์  อบรม
คุณธรรมโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ

2,610 2,610 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ. 144/2560
2,610 2,610 ลว. 12 ก.ค.60

10 จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ โครงการ
ห้องสมุดมีชิวติ โรงเรียนสหราษฎร์

8,188.00 8,188.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ.145/2560
ต้าบลป่ากลาง 2560 8,188 8,188 ลว.12 ก.ค.60

11 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการศาสนา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ.146/2560
วนัอาทิตย์ 950 950 ตกลงราคา 950 950 ลว. 12 ก.ค. 60

12 จัดซ้ือวสัดุ โครงการฝันสวย นางคนึงนิจ แซ่เต็น นางคนึงนิจ แซ่เต็น สซ.147/2560
ด้วยมือผู้ปกครอง 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา 2,000.00 2,000.00 ลว. 18 ก.ค.60

ศพด.ตาหลวง
13 จัดซ้ือวสัดุ โครงการฝันสวย นางคนึงนิจ แซ่เต็น นางคนึงนิจ แซ่เต็น สซ.148/2560

ด้วยมือผู้ปกครอง 2,800.00 2,800.00 ตกลงราคา ลว. 18 ก.ค.60

ศพด.ป่ากลาง 2,800.00 2,800.00

วนัที่  4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 



 แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
รายชือ่เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

14 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร (ดอก
ดาวเรือง)

2,720.00 ตกลงราคา ร้านพรรณทิพย์ ร้านพรรณทิพย์ สช 149/2560

2,720.00 2,720.00 ลว. 18 ก.ค. 60

15 จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ.150/2560
โครงการค่ายคุณธรรม 1,660.00 1,660.00 ตกลงราคา ลว. 18 ก.ค.60

โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 1,660.00 1,660.00
16 จัดซ้ือเอ็นเคร่ืองตัดหญ้า,สลิงเคร่ืองตัดหญ้า 620.00 ตกลงราคา นายนิกรณ์ คีรีเสนากุล นายนิกรณ์ คีรีเสนากุล สช 151/2560

620.00 620.00 ลว. 20 ก.ค. 60

17 จัดซ้ือเอ็นเคร่ืองตัดหญ้า 350.00 ตกลงราคา ร้านทวชีัยการค้า ร้านทวชีัยการค้า สช 152/2560
350.00 350.00 ลว. 20 ก.ค. 60

18 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 5,340.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สช 153/2560
5,340.00 5,340.00 ลว. 20 ก.ค. 60

19 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 1,285.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สช 154/2560
1,285.00 1,285.00 ลว. 20 ก.ค. 60

20 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน(ส านักปลัด) 2,880.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช 155/2560
2,880.00 2,880.00 ลว. 21 ก.ค. 60

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560



 แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
รายชือ่เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

21 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง) 510.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช 156/2560
510.00 510.00 ลว. 21 ก.ค. 60

22 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า (กองช่าง) 14,620.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า สช 157/2560
14,620.00 14,620.00 ลว. 25 ก.ค. 60

23 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 6,070.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สช 158/2560
6,070.00 6,070.00 ลว. 25 ก.ค. 60

24 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 4,440.00 ตกลงราคา ร้านปร้ินเตอร์เฮาส์ ร้านปร้ินเตอร์เฮาส์ สช 159/2560
4,440.00 4,440.00 ลว. 25 ก.ค. 60

25 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง) 7,774.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช 160/2560
7,774.00 7,774.00 ลว. 25 ก.ค. 60

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560



 แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
รายชือ่เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

26 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 11,220.00 ตกลงราคา ร้านคอมเมนด์ ฯ ร้านคอมเมนด์ ฯ สช 161/2560
11,220.00 11,220.00 ลว. 31 ก.ค. 60

27 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน 8,340.00 ตกลงราคา ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ตซ 10/2560
กรกฎาคม การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 1 ม.ิย 60

8,340.00 8,340.00
28 จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง 15,600.00 15,600.00 ตกลงราคา ร้านพีพีที รวมธรุกิจ ร้านพีพีที รวมธรุกิจ สญซ. 25/2560

15,600.00 15,600.00 ลว. 17 ก.ค 60

29 จัดซ้ือเตียงขนย้ายผู้ป่วย ฯ 68,000.00 68,000.00 ตกลงราคา หจก.น่านการดับเพลิง หจก.น่านการดับเพลิง สญซ. 26/2560
68,000.00 68,000.00 ลว. 17 ก.ค 60

30 จ้างเหมาท้าตรายาง 1,600.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สจ 104/2560
1,600.00 1,600.00 ลว. 11 ก.ค. 60

31 จ้างเหมาป้ายโครงการ อบรม 500 500 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ 105/2560
คุณธรรม จริยธรรม 500 500 ลว. 12 ก.ค. 60
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่166

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560



 แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
รายชือ่เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

32 จ้างเหมาอาหารและอาหารวา่ง 10,640 10,640 ตกลงราคา นางสาวพรรณี  อุ่นเรือน นางสาวพรรณี  อุ่นเรือน สจ.106/2560
พร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการอบรม 10,640 10,640 ลว. 12 ก.ค. 60
คุณธรรม จริยธรรม ร.ร. ป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166

33
จ้างเหมาป้ายโครงการอบรมศาสนา

500 500 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 107/2560

วนัอาทิตย์ 500 500 ลว. 12 ก.ค. 60

34
นางจินตนา ศิลป์ท้าว

นางจินตนา ศิลป์ท้าว
สจ 108/2560

17,600 17,600 ตกลงราคา 17,600 17,600 ลว. 12 ก.ค. 60

35
จ้างเหมาป้ายโครงการห้องสมุดมี
ชีวติโรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง 500 500 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ. 109/2560

500 500 ลว. 12 ก.ค. 60

36 จ้างเหมาอาหารและอาหารวา่ง นางจันทร์  วฐิาน นางจันทร์  วฐิาน สจ.110/2560
พร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการห้องสมุด
มีชีวติ โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง

19,680.00 19,680.00 ตกลงราคา 19,680.00 19,680.00 ลว. 12 ก.ค. 60

ประจ้าปี 2560

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

จ้างเหมาอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
โครงการอบรมศาสนาวนัอาทิตย์



 แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
รายชือ่เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

37 จ้างเหมาอาหารและอาหารวา่ง นางสาวมณีวรรณ์  จิตอารีนางสาวมณีวรรณ์  จิตอารี สจ.111/2560
โครงการฟันสวย ด้วยมือผู้ปกครอง 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา ลว. 18 ก.ค. 60

ศพด.ตาหลวง 7,500.00 7,500.00

38 จ้างเหมาอาหารและอาหารวา่ง นางสาวมณีวรรณ์  จิตอารีนางสาวมณีวรรณ์  จิตอารี สจ.112/2560
โครงการฟันสวย ด้วยมือผู้ปกครอง 9,800.00 9,800.00 ตกลงราคา ลว. 18 ก.ค. 60

ศพด.ป่ากลาง 9,800.00 9,800.00

39 ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.113/2560
จ้างเหมาป้ายโครงการฟันสวย 600.00 600.00 ตกลงราคา ลว. 18 ก.ค. 60

ด้วยมือผู้ปกครอง ศพด.ตาหลวง 600.00 600.00

40 จ้างเหมาป้ายโครงการฟันสวย ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.114/2560
ด้วยมือผู้ปกครอง ศพด.ป่ากลาง 500.00 500.00 ตกลงราคา ลว. 18 ก.ค. 60

500.00 500.00

41 จ้างเหมาป้ายโครงการ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.115/2560
อบรมคุณธรรม โรงเรียนสหราษฎร์ 500.00 500.00 ตกลงราคา ลว. 18 ก.ค. 60

บ ารุง 500.00 500.00
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42 จ้างหมาอาหารและอาหารวา่ง นางจันทร์ วฐิาน นางจันทร์ วฐิาน สจ.116/2560
โครงการอบรมคุณธรรม 9,840.00 9,840.00 ตกลงราคา 9,840.00 9,840.00 ลว. 18 ก.ค. 60

โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง
43 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,050.00 ตกลงราคา นายนิกรณ์  คีรีเสนากุล นายนิกรณ์  คีรีเสนากุล สจ 117/2560

ทะเบียน กกษ581 น่าน 1,050.00 1,050.00 ลว. 20 ก.ค. 60

44 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเฟือง 690.00 ตกลงราคา ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์ ร้านคอมเมนด์
คอมพิวเตอร์

สจ 118/2560
ดึงกระดาษ (กองคลัง) 690.00 690.00 ลว. 20 ก.ค. 60

45 จ้างเหมาซ่อมแซม CCTV 300.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 119/2560
300.00 300.00 ลว. 20 ก.ค. 60

46 จ้างเหมาท าตรายาง (ส านักปลัด) 1,620.00 ตกลงราคา ร้านฉลาดการพิมพ์ ร้านฉลาดการพิมพ์ สจ 120/2560
1,620.00 1,620.00 ลว. 21 ก.ค. 60

47 จ้างเหมาท าตรายาง (กองคลัง) 520.00 ตกลงราคา ร้านฉลาดการพิมพ์ ร้านฉลาดการพิมพ์ สจ 121/2560
520.00 520.00 ลว. 21 ก.ค. 60
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48 จ้างเหมาป้ายไวนิล พระบรมฉาย ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.122/2560
ลักษณ์ ราชการที่10 2,700.00 2,700.00 สอบราคา 2,700.00 2,700.00 ลว. 25 ก.ค. 60

49 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 5,900.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 123/2560
(กองช่าง) 5,900.00 5,900.00 ลว. 31 ก.ค. 60

50 จ้างเหมาเช็คปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง 1,500.00 ตกลงราคา น่านออโต้เซอร์วสิ น่านออโต้เซอร์วสิ สจ 124/2560
เช็คระบบการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง 1,500.00 1,500.00 ลว. 31 ก.ค. 60

51 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและสแกน 5,670.00 ตกลงราคา ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ สจ 125/2560
ระวางที่ดิน (กองคลัง) 5,670.00 5,670.00 ลว. 31 ก.ค. 60

52 ท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก 317,600.00             332,334.75 ประมูลราคา ฯ หจก.น่านคอน ฯ หจก.น่านคอน ฯ เสนอราคา สญจ. 38/2560

สายหน้าบ้านลุงผัดเรียบ 316,700.00          316,700.00          ต้่าสุด ฯ ลว. 5 ก.ค. 60

บ้านจูน หมูท่ี่ 4 หจก.ค่าพานิช ฯ

317,000.00          
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53 ท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก 163,300.00             169,526.98 ประมูลราคา ฯ หจก.น่านคอน ฯ หจก.น่านคอน ฯ เสนอราคา สญจ. 39/2560
หน้าบ้านผู้ช่วยถา (ต่อเติม) 162,800.00          162,800.00          ต้่าสุด ฯ ลว. 5 ก.ค. 60
บ้านจูน  หมูท่ี่ 4 หจก.ค่าพานิช ฯ

163,000.00          
54 ท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก  484,300.00             508,376.02 ประมูลราคา ฯ หจก.ค่าพานิช ฯ หจก.ค่าพานิช ฯ เสนอราคา สญจ. 40/2560

หน้าบ้านนายวจิิตร - ล้าห้วย 482,800.00          482,800.00          ต้่าสุด ฯ ลว. 5 ก.ค. 60
บ้านป่ากลาง หมูท่ี่ 7 หจก.ส.สหกิจ ฯ

483,300.00          
55 ท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก  331,900.00             327,295.89 ประมูลราคา ฯ หจก.ค่าพานิช ฯ หจก.ส.สหกิจ ฯ เสนอราคา สญจ. 41/2560

หน้าบ้านนายบุญมาก ถึง สามแยก 326,600.00          326,300.00          ต้่าสุด ฯ ลว. 5 ก.ค. 60

ศาลาพิธกีรรม  บ้านป่ากลาง หจก.ส.สหกิจ ฯ

หมูท่ี่ 7 326,300.00          
56 จ้างเหมาและบริการ 5,000.00 ตกลงราคา นางราตรี หาญยุทธ นางราตรี หาญยุทธ สญจ. 42/2560

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ลว. 1 ก.ค. 60
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