ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 จางเหมาที่จะจางเหมาจัดทําปายไวนิลขนาดกวาง 1 เมตร x ยาว 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย
2 จางเหมาทําตรายาง 1 อัน

3 จางเหมาซอมโนตบุค

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผูเสนอราคา
วงเงิน
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
ที่จะซื้อหรือจาง
540
540 ตกลงราคา
ราน Express cards
540 บาท
150

150 ตกลงราคา

4,000

4,000 ตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
ราน Express cards
540 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด 60/2561
วันที่ 2 มี.ค.2561

ราน สระแกวบล็อค
150 บาท

ราน สระแกวบล็อค
150 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 61/2561
วันที่ 5 มี.ค.2561

รานไอที เซอรวิส คอมพิวเตอร

รานไอที เซอรวิส คอมพิวเตอร

4,000 บาท

4,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 62/2561
วันที่ 12 มี.ค.2561

4 จางเหมาซอมตูชารทกองชาง รหัสครุภัณฑเลขที่ 469-54-0001
จํานวน 1 เครื่อง

1,500

1,500 ตกลงราคา

รานมงคลไฟฟา
1,500 บาท

รานมงคลไฟฟา
1,500 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 63/2561
วันที่ 15 มี.ค.2561

5 จางเหมาจัดทําอาหารเชาและเครื่องดื่ม (ประกอบดวยขาวเปลาและอาหาร
จํานวน 2 อยางพรอมน้ําดื่ม) จํานวน 1 มื้อ สําหรับผูเขารวมกิจกรรมจํานวน
50 คน ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาผูผลิตสินคา OTOP ตําบลทะเลชุบศร ประจําป พ.ศ.2561

2,500

2,500 ตกลงราคา

รานนองเอฟ
2,500 บาท

รานนองเอฟ
2,500 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 64/2561
วันที่ 21 มี.ค.2561

6 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ผูผลิตสินคา OTOP ฯ ขนาดกวาง 1 เมตร x ยาว 4 เมตร จํานวน 1 ผืน

720

720 ตกลงราคา

ราน Express cards
720 บาท

ราน Express cards
720 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 65/2561
วันที่ 21 มี.ค.2561

7 จางเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จํานวน 1 คัน ในวันพุธที่ 28 มีนาคม
2561 สําหรับโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน OTOPฯ

15,000

15,000 ตกลงราคา

หางหุนสวนจํากัด
ศรีศิริวรรณ ทัวร
15,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด
ศรีศิริวรรณ ทัวร
15,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 66/2561
วันที่ 21 มี.ค.2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8 จางเหมาจัดทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อ (เชา-บาย)
และคาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ สําหรับผูเขารวมโครงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาผูผลิตสินคา OTOP ฯจํานวน 50 คน ในวันอังคารที่ 27
มี.ค.-61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผูเสนอราคา
วงเงิน
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
ที่จะซื้อหรือจาง
7,000
7,000 ตกลงราคา
รานนองเอฟ
7,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
รานนองเอฟ
7,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด 67/2561
วันที่ 21 มี.ค.2561

9 จางเหมาจัดทําอาหารโครงการ Big cleaning day

11,940

11,940 ตกลงราคา

รานภัณฑลา โภชนา
11,940 บาท

รานภัณฑลา โภชนา
11,940 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 68/2561
วันที่ 21 มี.ค.2561

10 จางเหมาซอมรถยนตบรรทุกขยะ (คันเล็ก) หมายเลขทะเบียน 82-5230
ลพบุรี 1 คัน จํานวน 16 รายการ

47,720

47,720 ตกลงราคา

รานมนูการชาง
47,720 บาท

รานมนูการชาง
47,720 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 69/2561
วันที่ 26 มี.ค.2561

11 จางเหมาซอมรถยนตบรรทุกขยะ (คันใหญ) หมายเลขทะเบียน 81-8827
ลพบุรี 1 คัน จํานวน 13 รายการ

33,590

33,590 ตกลงราคา

รานมนูการชาง
33,590 บาท

รานมนูการชาง
33,590 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 70/2561
วันที่ 26 มี.ค.2561

9,800

9,800 ตกลงราคา

ก.กิจอลูมีเนียม – กระจก
9,800 บาท

ก.กิจอลูมีเนียม – กระจก
9,800 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 71/2561
วันที่ 29 มี.ค.2561

900

900 ตกลงราคา

รานมนูการชาง
900 บาท

รานมนูการชาง
900 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 72/2561
วันที่ 29 มี.ค.2561

1,000

1,000 ตกลงราคา

นายทวีศักดิ์ เดชชู
1,000 บาท

นายทวีศักดิ์ เดชชู
1,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 73/2561
วันที่ 30 มี.ค.2561

12 จางเหมาซอมประตูกระจกหองกองคลัง โดยเปลี่ยนโชคประตูสวิง

13 จางเหมาทําอาหารวางประชุมสภา

14 จางหนังสือพิมพทองถิ่นหรือหนังสือพิมพภูมิภาค
ประจําเดือนเมษายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
1 จัดซื้อวัสดุโครงการประชาคม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผูเสนอราคา
วงเงิน
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
ที่จะซื้อหรือจาง
6,088
6,088 ตกลงราคา รานลพบุรีวัสดุสํานักงาน
6,088 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รานลพบุรีวัสดุสํานักงาน
6,088 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด 34/2561
วันที่ 2 มี.ค. 2561

2 จัดซื้อจัดคาจัดซื้อน้ําดื่มพรอมน้ําแข็งสําหรับผูเขารวมโครงการ
(น้ําดื่ม จํานวน 14 ลังและน้ําแข็งจํานวน 8 ถุง) สําหรับโครง
การประชาคม ฯ

1,600

1,600

ตกลงราคา รานนองเอฟ
1,600 บาท

รานนองเอฟ
1,600 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 35/2561
วันที่ 2 มี.ค. 2561

3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แบตเตอรี่รถยนต หมายเลข
ทะเบียน บน35 ลพบุรี รหัสครุภัณฑ 001-50-0003 จํานวน 1 ลูก

4,000

4,000

ตกลงราคา ราน นรินทรอะไหล
สองหาหาเกา
4,000 บาท

ราน นรินทรอะไหล
สองหาหาเกา
4,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 36/2561
วันที่ 2 มี.ค. 2561

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิด
กลอง รสจืด ในหวงระยะเวลาปดเทอมที่ 2 ปการศึกษา 2560
(สําหรับนักเรียนจํานวน 124 คน จํานวน 44 วันทําการ
12 มี.ค. 2561 – 15 พ.ค. 2561 ) สําหรับโรงเรียนวัดตองปุ

42,665.92

42665.92

ตกลงราคา บริษัท ที.ดี.แดรี่ฟูดส จํากัด
42,665.92 บาท

บริษัท ที.ดี.แดรี่ฟูดส จํากัด
42,665.92 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 37/2561
วันที่ 5 มี.ค.2561

5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิด
กลอง รสจืด ในหวงระยะเวลาปดเทอมที่ 2 ปการศึกษา 2560
(สําหรับนักเรียนจํานวน 293 คน จํานวน 44 วันทําการ
12 มี.ค. 2561 – 15 พ.ค. 2561 ) สําหรับโรงเรียนอนุบาลจังหวัด
ทหารบกลพบุรี

100,815.44

100815.44

ตกลงราคา บริษัท ที.ดี.แดรี่ฟูดส จํากัด
100,815.44 บาท

บริษัท ที.ดี.แดรี่ฟูดส จํากัด
100,815.44 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 38/2561
วันที่ 5 มี.ค.2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร
ชนิดกลอง รสจืด ในหวงระยะเวลาปดเทอมที่ 2 ปการศึกษา
2560 (สําหรับนักเรียนจํานวน 37 คน จํานวน 65 วัน )
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
7 จัดซื้อวัสดุไฟฟากองชาง จํานวน 7 รายการ

8 จัดซื้อวัสดุกองชาง

9 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ (ใน 1 ชุดประกอบดวย แฟม 1
แฟม,ปากกา 1 แทง ,สมุด 1 เลม) จํานวน 50 ชุด สําหรับการ
ฝกอบรม OTOPฯ
10 จัดซื้อของที่ระลึก รูปหลอทองเหลืององคสมเด็จพระนารายณมหาราช
ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 2 องค เพื่อมอบใหศูนยศิลปะชีพบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ อบต.เกาะเกร็ด
11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวสํานักปลัด จํานวน 28 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผูเสนอราคา
วงเงิน
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
ที่จะซื้อหรือจาง
18,807
18,807 ตกลงราคา บริษัท ที.ดี.แดรี่ฟูดส จํากัด
18,807.10 บาท

17,620

17,620

2,490

2,490

1,250.00

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
บริษัท ที.ดี.แดรี่ฟูดส จํากัด
18,807.10 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด 39/2561
วันที่ 5 มี.ค.2561

ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด
ธนพลอิเล็กทริค
17,620 บาท

หางหุนสวนจํากัด
ธนพลอิเล็กทริค
17,620 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 40/2561
วันที่ 5 มี.ค. 2561

ตกลงราคา รานพรรณรายณกอปป
2,490 บาท

รานพรรณรายณกอปป
2,490 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 41/2561
วันที่ 12 มี.ค. 2561

1250.00

ตกลงราคา รานนองเอฟ
1,250 บาท

รานนองเอฟ
1,250 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 42/2561
วันที่ 21 มี.ค.2561

3,000

3,000

ตกลงราคา รานนองเอฟ
3,000 บาท

รานนองเอฟ
3,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 43/2561
วันที่ 21 มี.ค.2561

39,988

39,988

ตกลงราคา รานนองเอฟ
3,000 บาท

รานนองเอฟ
3,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 44/2561
วันที่ 21 มี.ค.2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวกองคลัง จํานวน 10 รายการ

13 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวกองชาง จํานวน 16 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผูเสนอราคา
วงเงิน
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
ที่จะซื้อหรือจาง
4,942
4,942 ตกลงราคา รานดินสอพองการคา
4,942 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รานดินสอพองการคา
4,942 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด 45/2561
วันที่ 21 มี.ค. 2561

19,898

19,898

ตกลงราคา รานดินสอพองการคา
19,898 บาท

รานดินสอพองการคา
19,898 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 46/2561
วันที่ 21 มี.ค. 2561

4,987

4,987

ตกลงราคา รานดินสอพองการคา
4,987 บาท

รานดินสอพองการคา
4,987 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 47/2561
วันที่ 21 มี.ค. 2561

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
จํานวน 19 รายการ

19,908

19,908

ตกลงราคา รานดินสอพองการคา
19,908 บาท

รานดินสอพองการคา
19,908 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 48/2561
วันที่ 21 มี.ค.2561

16 จัดซื้อเครื่องแตงกายพนักงานประจํารถขยะกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 7 รายการ

49,990

49,990

ตกลงราคา รานดินสอพองการคา
49,990 บาท

รานดินสอพองการคา
49,990 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 49/2561
วันที่ 21 มี.ค.2561

17 จัดซื้อถังรองรับขยะ จํานวน 100 ใบ เปนถังรองรับขยะมูลฝอย
พลาสติก แบบทรงกลม มีฝาปด ขนาด 200 ลิตร พรอมสกรีนถัง
เปนตราสัญลักษณ อบต.ทะเลชุบศร มีหมายเลขควบคุมถังขยะ
1/2561 ถึง 100/2561 และสกรีนขอความ
“คนทะเลชุบศรรักสะอาด”

99,000

99,000

ตกลงราคา รานณัฐวุฒิ
99,000 บาท

รานณัฐวุฒิ
99,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 50/2561
วันที่ 22 มี.ค. 2561

448,000

448,000

ตกลงราคา บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้นอิมเฟกซ
448,000 บาท

บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้นอิมเฟกซ
448,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 51/2561
วันที่ 22 มี.ค.2561

14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวกองสวัสดิการสังคม จํานวน 8 รายการ

18 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19 จัดซื้อทอเหล็ก

20 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ยางรถยนตสําหรับรถยนต
บรรทุกขยะ (คันเขียว) หมายเลขทะเบียน 82-5230 ลพบุรี
จํานวน 4 เสน
21 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แบตเตอรี่รถยนต
หมายเลขทะเบียน กจ3616 ลพบุรี รหัสครุภัณฑ 001-49-0002
จํานวน 1 ลูก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผูเสนอราคา
วงเงิน
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
ที่จะซื้อหรือจาง
73,690
73,690 ตกลงราคา บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้นอิมเฟกซ
73,690 บาท
19,780

19,780

ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ยางสามัคคี

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้นอิมเฟกซ
73,690 บาท
หางหุนสวนจํากัด ยางสามัคคี

ออโต ไทร

ออโต ไทร

19,780 บาท

19,780 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด 52/2561
วันที่ 22 มี.ค. 2561
เสนอราคาต่ําสุด 53/2561
วันที่ 23 มี.ค. 2561

4,000

4,000

ตกลงราคา ราน นรินทรอะไหล
สองหาหาเกา
4,000 บาท

ราน นรินทรอะไหล
สองหาหาเกา
4,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 54/2561
วันที่ 23 มี.ค. 2561

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง จํานวน 17 รายการ

12,788

12,788

ตกลงราคา รานดินสอพองการคา
12,788 บาท

รานดินสอพองการคา
12,788 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 55/2561
วันที่ 23 มี.ค.2561

23 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ยางรถยนตสําหรับรถยนตบรรทุกขยะ
(คันใหญ) หมายเลขทะเบียน 81-8827 ลพบุรี ยางนอก ,ยางใน
และยางรอง จํานวน 6 เสน

57,845

49,990

ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ยางสามัคคี

หางหุนสวนจํากัด ยางสามัคคี

เสนอราคาต่ําสุด 56/2561
วันที่ 26 มี.ค.2561

24 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ยางรถยนตสําหรับรถยนต
บรรทุกขยะ (คันเล็ก) หมายเลขทะเบียน 82-0563 ลพบุรี ยางนอก
,ยางใน และยางรอง จํานวน 6 เสน

39,330

39,330

ออโต ไทร

ออโต ไทร

57,845 บาท

57,845 บาท

ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ยางสามัคคี

หางหุนสวนจํากัด ยางสามัคคี

ออโต ไทร

ออโต ไทร

39,330 บาท

39,330 บาท

เสนอราคาต่ําสุด 57/2561
วันที่ 26 มี.ค. 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25 จัดซื้อกลองรับสัญญาณโทรทัศน จํานวน 1 กลอง
(เพื่อใชกับโทรทัศน หมายเลขครุภัณฑ 456 59 0007
หองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผูเสนอราคา
วงเงิน
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
ที่จะซื้อหรือจาง
1,000
1,000 ตกลงราคา ราน เคเบิ้ล อีเล็กทรอนิกส
1,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราน เคเบิ้ล อีเล็กทรอนิกส
1,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เสนอราคาต่ําสุด 58/2561
วันที่ 27 มี.ค. 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มีนาคม 2561
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่จะซื้อหรือจาง

1

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

44,850

2

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่นในการ
บริหารจัดการตางๆ
ขององคการบริหารสวน
ตําบลทั้งใน /นอกพื้นที่
ตําบลทะเลชุบศร
เชน เครื่องสูบน้ํา
เครื่องพนหมอกควัน
เครื่องจักร เครื่องยนตอื่น

12,600

44,850 ตกลงราคา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
สวัสดิการ มทบ.13
44,850 บาท
12,600 ตกลงราคา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
สวัสดิการ มทบ.13
12,600 บาท

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
สวัสดิการ มทบ.13
44,850 บาท
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
สวัสดิการ มทบ.13
12,600 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
บันทึกตกลงซื้อ 6/2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
บันทึกตกลงซื้อ 98/2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561

