ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก
เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สาหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดาเนินผ่านระบบ e-GP)
..................................................
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 81 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กาหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผู้ได้รับการ
คัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส าหรั บ งานจั ดซื้อที่ ไม่ ได้ ดาเนิ น การผ่ านระบบการจั ดซื้ อจัด จ้า งภาครัฐ อิเล็ กทรอนิกส์ (e-GP) วัส ดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักงานปลัด)ประจาเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จานวน 6
เดือนๆ ละ 10,000.- บาท เป็นเงิน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) จาก บริษัท ศรีทองโชตนา
จากัด ตั้งอยู่เลขที่ 124/2 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่

22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
(นายวิรัช ยั่งยืนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก
เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สาหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดาเนินผ่านระบบ e-GP)
..................................................
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 81 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กาหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผู้ได้รับการ
คัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส าหรั บ งานจั ด ซื้ อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ด าเนิ น การผ่ า นระบบการจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) วั ส ดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจาเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จานวน 3 เดือนๆ
ละ 300.- บาท เป็นเงิน 900.- บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) จาก บริษัท ศรีทองโชตนา จากัด ตั้งอยู่เลขที่
124/2 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายวิรัช ยั่งยืนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก

ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลช้ างเผือก
เรื่ อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างจัดเก็บ ขนย้ าย และกาจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓
และหน่ วยงานย่ อยภายในศูนย์ ราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ ตาบลช้ างเผือก อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลช้างเผือก ได้มีโครงการ จ้างจัดเก็บ ขนย้าย และกาจัดขยะมูลฝอยใน
เขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหน่วยงานย่อยภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลช้างเผือก อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
การจ้างจัดเก็บ ขนย้าย และกาจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหน่วยงานย่อย
ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
จานวน ๑ งาน ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ จินตนารี ไซเคิล (ขายส่ ง,ให้บริ การ) โดยเสนอราคา เป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิรัช ยัง่ ยืนกุล)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลช้างเผือก

ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลช้ างเผือก
เรื่ อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างถ่ ายเอกสาร และเข้ าเล่มธรรมดา ข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลช้างเผือก ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มธรรมดา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มธรรมดา ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๓๐ เล่มๆ ละ ๗๐.- บาท จานวน ๑ งาน ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ดับเบิล้ เอ หน้า
ป.พัน 7 (ขายส่ ง,ขายปลีก,ให้บริ การ) โดยเสนอราคา เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิรัช ยัง่ ยืนกุล)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลช้างเผือก

