
แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง

รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจา้งเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์(ส านกัปลัด) 1,150.00           1,150.00       ตกลงจา้ง บริษทั เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่ 82/2561

1,150.00 ในการตงลงราคา ลว. 5  มนีาคม 2551

2 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน(สวัสดิการ) 5,395.00           5,395.00       ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  92/2561 

3,884.00 ในการตงลงราคา ลว. 5  มนีาคม 2551

3 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน(สาธารณสุข) 3,884.00           3,884.00       ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  93/2561 

3,884.00 ในการตงลงราคา ลว. 5  มนีาคม 2551

4 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกัปลัด) 20,875.00          20,875.00      ตกลงซ้ือ ร้านชลิตา สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  94/2561 

20,875.00 ในการตงลงราคา ลว. 5  มนีาคม 2551

5 ค่าซ้ืออาหารเสริม(นม) กล่อง 548,025.60        548,025.60    ตกลงซ้ือ สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จก. เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  8/2561 

548,025.60 ในการตงลงราคา ลว. 5  มนีาคม 2551

6 ค่าจา้งท าปา้ยโครงการงดเผาตอซัง 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  84/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 5  มนีาคม 2551

7 ค่าจา้งท าอาหารกลางวันโครงการงดเผาตอซัง 22,500.00          22,500.00      ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  83/2561 

22,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 5  มนีาคม 2551

8 ค่าจา้งท าปา้ยโครงการพฒันาเครือขา่ยผู้สูงอายุ 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านอจัฉรา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  85/2561 

5,500.00 ในการตงลงราคา ลว. 9  มนีาคม 2551

9 ค่าซ้ือครุภณัฑ์ดับเพลิง 30,000.00          30,000.00      ตกลงซ้ือ นายทองดี อาษานอก เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  96/2561 

30,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 9 มนีาคม 2551

10 ค่าจา้งเหมาอาหารว่าง 14,000.00          14,000.00      ตกลงจา้ง นายดนยั หิ้งเพช็ร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  86/2561 

14,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 9  มนีาคม 2551

 สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลบางตาเถร

ณ วันที ่ 2  เมษายน  2561



11 ค่าจา้งเจาะบอ่บาดาล ม.6 328,800.00        328,800.00    ตกลงจา้ง บ. ชศัูกด์ิรุ่งเรือง จก. เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  9/2561 

ในการตงลงราคา ลว. 12 มนีาคม 2551

12 ค่าจา้งท าตรายาง 160.00              160.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  87/2561 

160.00 ในการตงลงราคา ลว. 12  มนีาคม 2551

13 ค่าซ้ือถงัขยะ 9,900.00           9,900.00       ตกลงซ้ือ ร้านเอก็ซ์ วาย แซด เคมคีอล เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  97/2561 

9,900.00 ในการตงลงราคา ลว. 12  มนีาคม 2551

14 ค่าจา้งประกอบอาหารว่าง 36,000.00          36,000.00      ตกลงจา้ง หจก. คุณสมพงศ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  91/2561 

36,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 13  มนีาคม 2551

15 ค่าจา้งท าปา้ยโครงการกระบวนการเรียนรู้ 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  90/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 13  มนีาคม 2551

16 ค่าจา้งท าปา้ยส่งเสริมสุขภาพสตรี 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  88/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 13  มนีาคม 2551

17 ค่าซ้ือน้ าด่ืม 2,400.00           2,400.00       ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  98/2561 

2,400.00 ในการตงลงราคา ลว. 13  มนีาคม 2551

18 ค่าซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,445.00           1,445.00       ตกลงซ้ือ บริษทั เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  99/2561 

56,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 13  มนีาคม 2551

19 ค่าซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 182,600.00        182,600.00    ตกลงซ้ือ บริษทั เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  9/2561 

182,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 13  มนีาคม 2551

20 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.3 269,000.00        269,000.00    ตกลงจา้ง หจก. พาโชคโยธา 1999 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  10/2561 

182,600.00 ในการตงลงราคา ลว. 14  มนีาคม 2551

21 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.12 คลองแตน 224,000.00        224,000.00    ตกลงจา้ง หจก. พาโชคโยธา 1999 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  11/2561 

224,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 14  มนีาคม 2551

22 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.12 สะกลาง 299,000.00        299,000.00    ตกลงจา้ง หจก. พาโชคโยธา 1999 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  12/2561 

299,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 14  มนีาคม 2551

23 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.4 ตาจนัทร์ 464,000.00        464,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  13/2561 

464,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 14  มนีาคม 2551

24 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.4-18 ตาเขยีน 429,000.00        429,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  14/2561 

429,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 14  มนีาคม 2551



25 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.9 ตานอย 269,000.00        269,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  15/2561 

269,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 14  มนีาคม 2551

26 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.9 ลาดปลากราย 314,000.00        314,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  16/2561 

314,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 15  มนีาคม 2551

27 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.12 บางคันชั่ง 284,000.00        284,000.00    ตกลงจา้ง หจก. พาโชคโยธา 1999 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  17/2561 

284,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 15  มนีาคม 2551

28 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม. 4-17 โรงสีเกา่ 74,000.00          74,000.00      ตกลงจา้ง บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  18/2561 

74,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 15  มนีาคม 2551

29 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม. 8 นายดาบ 162,000.00        162,000.00    ตกลงจา้ง บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  19/2561 

162,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 15  มนีาคม 2551

30 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนมนีาคม รอบ2 6,069.00           6,069.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  100/2561 

6,069.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 มนีาคม 2561

31 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนมนีาคม รอบ2 4,116.00           4,116.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  101/2561 

4,116.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 มนีาคม 2561

33 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนมนีาคม รอบ2 2,740.00           2,740.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  102/2561 

2,740.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 มนีาคม 2561

34 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนมนีาคม รอบ2 47,604.00          47,604.00      ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  103/2561 

47,604.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 มนีาคม 2561

35 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนมนีาคม รอบ2 8,496.00           8,496.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  104/2561 

8,496.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 มนีาคม 2561

36 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.9 หวัทราย 359,000.00        359,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  20/2561 

359,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 16  มนีาคม 2551

37 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.14 สิงหล 249,000.00        249,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  21/2561 

249,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 16  มนีาคม 2551

38 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.8-10-16 494,000.00        494,000.00    ตกลงจา้ง บ. ชศัูกด์ิรุ่งเรือง จก. เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  22/2561 

494,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 16  มนีาคม 2551

39 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.10 464,000.00        464,000.00    ตกลงจา้ง บ. ชศัูกด์ิรุ่งเรือง จก. เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  23/2561 

464,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 16  มนีาคม 2551



40 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.16 224,000.00        224,000.00    ตกลงจา้ง บ. ชศัูกด์ิรุ่งเรือง จก. เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  24/2561 

224,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 16  มนีาคม 2551

41 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.7 ขนุขยนั 389,000.00        389,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  26/2561 

389,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  มนีาคม 2551

42 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.7 จระเข้ 237,000.00        237,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  27/2561 

237,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  มนีาคม 2551

43 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.7 แผนเหนอื 124,000.00        124,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  28/2561 

124,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  มนีาคม 2551

44 ค่าจา้งท าปา้ย 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  92/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  มนีาคม 2551

45 ค่าจา้งประกอบอาหารว่าง 5,000.00           5,000.00       ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  93/2561 

5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 19  มนีาคม 2551

46 ค่าจา้งท าปา้ยปอ้งกนัและบรรเทาภยั 432.00              432.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  94/2561 

432.00 ในการตงลงราคา ลว. 19 มนีาคม 2551

47 ค่าจา้งอาหารกลางวันปอ้งกนัภยั 5,000.00           5,000.00       ตกลงจา้ง นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  95/2561 

5,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 19 มนีาคม 2551

48 ค่าจดัซ้ือเส้ือชชูพี 3,000.00           3,000.00       ตกลงจา้ง ร้านชลิตา  สมจติต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  107/2561 

3,000.00 ในการตงลงราคา ลว.  19 มนีาคม 2561

49 ค่าซ้ือกา๊ซหงุต้ม 400.00              400.00          ตกลงซ้ือ นางนภพรรณ นวมทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  106/2561 

400.00 ในการตงลงราคา ลว.  19 มนีาคม 2561

50 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.10-6 494,000.00        494,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  29/2561 

494,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20  มนีาคม 2551

51 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.5 รางหวาย 237,000.00        237,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  30/2561 

237,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20  มนีาคม 2551

52 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.5 ทา่ขา้ม 209,000.00        209,000.00    ตกลงจา้ง หจก. ส. โชคสองพนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  31/2561 

209,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20  มนีาคม 2551

53 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.11 312,000.00        312,000.00    ตกลงจา้ง หจก. พาโชคโยธา 1999 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  32/2561 

312,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20  มนีาคม 2551



54 ค่าจา้งลงหนิคลุกเกล่ียแต่ง ม.14-15 344,000.00        344,000.00    ตกลงจา้ง หจก. พาโชคโยธา 1999 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  33/2561 

344,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 20  มนีาคม 2551

55 ค่าซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 56,800.00          56,800.00      ตกลงซ้ือ บริษทั เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  108/2561 

56,800.00 ในการตงลงราคา ลว. 20  มนีาคม 2551

56 หนิคลุกเกล่ียแต่ง หมู่ที่ 18 ถนนสายเลียบคลองบางซอ 174,000.00        174,000.00    ตกลงจา้ง บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  34/2561 

174,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 มนีาคม 2551

57 ค่าซ่อมแซมหอ้งน้ าศพด. 22,000.00          22,000.00      ตกลงจา้ง บ. ชศัูกด์ิรุ่งเรือง จก. เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  17/2561 

22,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 มนีาคม 2551

58 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมประตูโรงอาหาร 74,200.00          74,200.00      ตกลงจา้ง บ. ชศัูกด์ิรุ่งเรือง จก. เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  16/2561 

74,200.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 มนีาคม 2551

59 ค่าจา้งเหมารถ 24,000.00          24,000.00      ตกลงจา้ง หจก. คุณสมพงศ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  98/2561 

24,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 22 มนีาคม 2551

60 ค่าจดัซ้ือผงเคมดัีบเพลิง 4,250.00           4,250.00       ตกลงซ้ือ ร้าน บี.เอฟ.เคมีไฟร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  62/2561 

4,250.00 ในการตงลงราคา ลว. 26  มนีาคม 2551

61 ค่าจา้งประกอบอาหารโครงการพฒันาสตรี 8,000.00           8,000.00       ตกลงจา้ง นายดนยั หิ้งเพช็ร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  97/2561 

8,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 26  มนีาคม 2551

62 ค่าจา้งเหมารถบสั 24,000.00          24,000.00      ตกลงจา้ง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั คุณสมพงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  98/2561 

24,000.00 ในการตงลงราคา ลว. 26  มนีาคม 2551

63 ค่าตรวจสภาพรถยนต์ 12,779.99          12,779.99      ตกลงจา้ง บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  109/2561 

12,779.99 ในการตงลงราคา ลว. 26 มนีาคม 2551

64 ค่าจา้งท าปา้ยโครงการพฒันาสตรี 380.00              380.00          ตกลงจา้ง ร้านศรีอนนัต์ องิค์เจท็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  96/2561 

380.00 ในการตงลงราคา ลว. 26 มนีาคม 2551

65 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนเมษายน  รอบ 1 1,666.00           1,666.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  112/2561 

1,666.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 มนีาคม 2561

66 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนเมษายน  รอบ 1 3,309.00           3,309.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  113/2561 

3,309.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 มนีาคม 2561

67 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนเมษายน  รอบ 1 2,759.00           2,759.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  114/2561 

2,759.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 มนีาคม 2561



68 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเดือนเมษายน  รอบ 1 1,647.00           1,647.00       ตกลงซ้ือ หจก. ธ.ศิริปโิตเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตามเง่ือนไข เลขที่  115/2561 

1,647.00 ในการตงลงราคา ลว. 30 มนีาคม 2561


