สรุปผลการดาเนินการตกลงซือ้ /ตกลงจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลยางฮอม อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ลาดับ
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
1 จักซื้อวัสดุสานักงาน (กองคลัง)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
5,813.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
5,813.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ
เสนอราคา 5,813 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
ที่ซื้อหรือจ้าง
โดยสังเขป
หจก.สวนหนังสือ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
เสนอราคา 5,813 บาท
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้างซื้อ
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 40/2564
ลว. 4 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

2

3

จัดซื้อเมนเบรกเกอร์ และคอนแทคเตอร์ เพื่อใช้ใน
สถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าสันตับตอง บ้านงามเมือง
หมู่ที่ 11 (กองช่าง)
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)

33,335.00

33,335.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง เอ็น เอ็น พี การไฟฟ้า
เสนอราคา 33,335 บาท

เอ็น เอ็น พี การไฟฟ้า
เสนอราคา 33,335 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 41/2564

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลว. 14 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

11,000.00

11,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ
เสนอราคา 11,000 บาท

หจก.สวนหนังสือ
เสนอราคา 11,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 42/2564

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลว. 15 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองการศึกษา)

12,115.00

12,115.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ
เสนอราคา 12,115 บาท

หจก.สวนหนังสือ
เสนอราคา 12,115 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 43/2564

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลว. 26 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

5

จ้างเหมาซ่อมประตู (กองสาธาณสุขฯ)

300.00

300.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง นายอนุชาติ กาวิละ
เสนอราคา 300 บาท

นายอนุชาติ กาวิละ
เสนอราคา 300 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 55/2564
ลว. 5 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

6

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์สว่ นกลาง หมายเลขทะเบียน
กจ 1773 เชียงราย (สานักปลัด)

31,788.63

31,788.63 วิธเี ฉพาะเจาะจง บจก.มาสด้าสินธานี
เสนอราคา 31,788.63 บาท

บจก.มาสด้าสินธานี
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
เสนอราคา 31,788.63 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 56/2564
ลว. 5 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

7

จ้างเหมาบารงรักษาซ่อมแซมชุดลาโพงและอินเวอร์
เตอร์ (กองช่าง)

3,300.00

3,300.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง สุริยา อิเล็กทรอนิกส์
เสนอราคา 3,300 บาท

สุริยา อิเล็กทรอนิกส์
เสนอราคา 3,300 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

(สานักปลัด)

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 57/2564
ลว. 5 มกราคม 2564

ลาดับ
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
8 จ้างเหมาปฏิบัตงิ านด้านไฟฟ้า (กองช่าง)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
17,838.00

-2ราคากลาง
วิธซี ื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
17,838.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ สุทธะสม
เสนอราคา 17,838 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
ที่ซื้อหรือจ้าง
โดยสังเขป
นายกฤษณะ สุทธะสม
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
เสนอราคา 17,838 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้างซื้อ
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 58/2564
ลว. 14 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

9

จ้างเหมาซ่ออมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Multifunction
แบบฉีด (กองการศึกษา)

500.00

500.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงปริ้นเตอร์
เสนอราคา 500 บาท

ร้านเมืองเทิงปริ้นเตอร์
เสนอราคา 500 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 59/2564
ลว. 15 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

10 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์สว่ นกลาง หมายเลขทะเบียน
กร 2341 เชียงราย (กองคลัง)

8,209.41

8,209.41 วิธเี ฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า เชียงราย
เสนอราคา 8,209.41 บาท

บจก.โตโยต้า เชียงราย
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
เสนอราคา 8,209.41 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 60/2564
ลว. 18 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

11 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนน (สานักปลัด)

7,800.00

7,800.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านสล่าอ้วน
เสนอราคา 7,800 บาท

ร้านสล่าอ้วน
เสนอราคา 7,800 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 61/2564
ลว. 20 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

12 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชาระภาษี
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง และภาษีป้าย (กองคลัง)

1,670.00

1,670.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านสล่าอ้วน
เสนอราคา 1,670 บาท

ร้านสล่าอ้วน
เสนอราคา 1,670 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 62/2564
ลว. 27 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ซ)

13 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศพด.บ้านป่าบง (กองการศึกษา)
14 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศพด.บ้านห้วยสัก (กองการศึกษา)
15 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศพด.บ้านทุ่งศรีเกิด (กองการศึกษา)
16 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

30,700.00

25,900.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 25,500 บาท

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 25,500 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สัญญาซือ้ -ขาย เลขที่ 02/2564
ลว. 20 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

30,700.00

25,900.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 25,500 บาท

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 25,500 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สัญญาซือ้ -ขาย เลขที่ 03/2564
ลว. 20 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

30,700.00

25,900.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 25,500 บาท

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 25,500 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สัญญาซือ้ -ขาย เลขที่ 04/2564
ลว. 20 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

30,700.00

25,900.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 25,500 บาท

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 25,500 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สัญญาซือ้ -ขาย เลขที่ 05/2564
ลว. 20 มกราคม 2564

ศพด.บ้านป่าแดง (กองการศึกษา)

ลาดับ
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
17 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด)
ซอยข้างวัดยางฮอม หมู่ที่ 17 (กองคลัง)

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
200,000.00

-3ราคากลาง
วิธซี ื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
200,707.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.มนต์นาโชค คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 199,500 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ซื้อหรือจ้าง
โดยสังเขป
หรือใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้างซื้อ
หจก.มนต์นาโชค คอนสตรัคชั่นตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 09/2564
เสนอราคา 199,500 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 6 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

18 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด)
สายวัดห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20 (กองคลัง)

200,000.00

200,538.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.สกุลไชยมงคลก่อสร้าง
เสอนราคา 200,000 บาท

หจก.สกุลไชยมงคลก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 10/2564
เสอนราคา 200,000 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 8 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

19 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้า หมู่ที่ 9
(กองคลัง)
20 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้า หมู่ที่ 15
(กองคลัง)
21 ก่อสร้างรางส่งน้าเพื่อการเกษตร ห้วยชมภู หมู่ที่ 7
(กองคลัง)

280,000.00

280,000.00

400,000.00

278,949.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.ต้นตะวัน(เชียงราย)
คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 278,900 บาท
276,930.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.ต้นตะวัน(เชียงราย)
คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 27,6930 บาท
400,994.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.สกุลไชยมงคลก่อสร้าง
เสนอราคา 400,000 บาท

หจก.ต้นตะวัน(เชียงราย)
คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 278,900 บาท
หจก.ต้นตะวัน(เชียงราย)
คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 27,6930 บาท
หจก.สกุลไชยมงคลก่อสร้าง
เสนอราคา 400,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 11/2564
ลว. 11 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 12/2564
ลว. 11 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 13/2564
ลว. 12 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

22 ก่อสร้างถนน คสล.(สายเหมืองกลาง) หมู่ที่ 21
(กองคลัง)

220,000.00

222,504.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.มนต์นาโชค คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 219,500 บาท

หจก.มนต์นาโชค คอนสตรัคชั่นตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 14/2564
เสนอราคา 219,500 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 19 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

23 ก่อสร้างถนน คสล.(สายป่าแดง -ห้วยหลวงใต้)
หมู่ที่ 16 (กองคลัง)

150,000.00

151,674.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.มนต์นาโชค คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 150,000 บาท

หจก.มนต์นาโชค คอนสตรัคชั่นตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 15/2564
เสนอราคา 150,000 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 19 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (กองคลัง)

200,000.00

200,474.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.มนต์นาโชคคอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 199,500 บาท

หจก.มนต์นาโชคคอนสตรัคชั่นตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 16/2564
เสนอราคา 199,500 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561
ลว. 19 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

25 ก่อสร้างถนน คสล. (สายหัวดง-ทุ่งถ่อน) หมู่ที่ 4

200,000.00

200,474.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.มนต์นาโชคคอนสตรัคชั่น

หจก.มนต์นาโชคคอนสตรัคชั่นตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 17/2564

(กองคลัง)

เสนอราคา 199,500 บาท

เสนอราคา 199,500 บาท

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562

ลว. 20 มกราคม 2564

หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

ลาดับ
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
26 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 (กองคลัง)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
200,000.00

-4ราคากลาง
วิธซี ื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
196,244.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.มนต์นาโชคคอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 196,000 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ซื้อหรือจ้าง
โดยสังเขป
หรือใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้างซื้อ
หจก.มนต์นาโชคคอนสตรัคชั่นตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 18/2564
เสอราคา 196,000 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 20 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ซ)

27 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด)
หมู่ที่ 21 (กองคลัง)

151,000.00

151,094.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.สกุลไชยมงคลก่อสร้าง
เสนอราคา 151,000 บาท

หจก.สกุลไชยมงคลก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 19/2564
เสนอราคา 151,000 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 20 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

28 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 (กองคลัง)

200,000.00

202,318.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.กวั่งซ้วนเจริญก่อสร้าง
เสนอราคา 199,500 บาท

หจก.กวั่งซ้วนเจริญก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 20/2564
เสนอราคา 199,500 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 25 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

29 ปรับปรงศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน หมู่ที่ 6
(กองคลัง)

200,000.00

200,569.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.กวั่งซ้วนเจริญก่อสร้าง
เสนอราคา 199,500 บาท

หจก.กวั่งซ้วนเจริญก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 21/2564
เสนอราคา 199,500 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 25 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

30 วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (กองคลัง)

200,000.00

206,042.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.สกุลไชยมงคลก่อสร้าง
เสนอราคา 200,000 บาท

หจก.สกุลไชยมงคลก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 22/2564
เสนอราคา 200,000 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 25 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

31 ขุดลอกหนองบัวหมู่ที่ 1 (กองคลัง)

500,000.00

527,530.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.มนต์นาโชคคอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 498,000 บาท

หจก.มนต์นาโชคคอนสตรัคชั่นตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 23/2564
เสนอราคา 498,000 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 27 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

32 ขุดลอกหนองบวกกึ้น หมู่ที่ 4 (กองคลัง)

300,000.00

312,194.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.มนต์นาโชคคอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 300,000 บาท

หจก.มนต์นาโชคคอนสตรัคชั่นตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 24/2564
เสนอราคา 300,000 บาท และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลว. 27 มกราคม 2564
หมวด 6 มาตรา 56 (2)(ข)

(ลงชือ่ )

ผูร้ ายงาน

(ลงชือ่ )

ผูต้ รวจสอบ

(นางรุง่ นภา บางบ่อ)
นักวิชาการพัสดุชานาญการ

(นางเกษฎา เสมอใจ)
ผูอ้ านวยการกอคลัง
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