
ล ำดบั งำนที่จัดซื้อ/จัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซือ้/จ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืก เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

1 จดัจา้งท าพวงมาลา วนัคลา้ยวนัสวรรคต 1,000.00             – ตกลงราคา ร้าน ใบปริก/1,000 บาท ร้าน ใบปริก/1,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 278/2559

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลว. 29 เม.ย. 59

2 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 11,260.00           – ตกลงราคา ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์/11,260 บาท ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์/11,260 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 279/2559

ลว. 12 เม.ย. 59

3 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 32,600.00           – ตกลงราคา ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/32,600 บาท ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/32,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 280/2559

ลว. 21 เม.ย. 59

4 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 6,880.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,880 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,880 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 281/2559 

ลว. 26 เม.ย. 59

5 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,855.00             ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/7,855 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/7,855 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 282/2559

ลว. 22 เม.ย. 59

6 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 24,095.00           ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/24,095 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/24,095 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 283/2559

ลว. 21 เม.ย. 59

7 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 21,005.00           ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/21,005 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/21,005 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 284/2559

ลว. 26 เม.ย. 59

8 จดัจา้งตราสญัญาลกัษณ์กรมทรัพยากรน ้า 1,600.00             – ตกลงราคา ร้าน ล าปาง-กราฟิค/1,600 บาท ร้าน ล าปาง-กราฟิค/1,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 285/2559

ลว. 3 พ.ค. 59

9 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 13,900.00           – ตกลงราคา ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/13,900 บาท ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/13,900 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 286/2559

ลว. 22 เม.ย. 59

10 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 22,370.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/22,370 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/22,370 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 287/2559

ลว. 25 เม.ย. 59

11 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 14,925.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/14,925 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/14,925 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 288/2559

ลว. 25 เม.ย. 59

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2559

ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค 1

วนัที ่  31   เดอืน พฤษภาคม   พ.ศ. 2559



12 จดัจา้งท าประกนัภยัรถยนตร์าชการ 82,916.95           – ตกลงราคา นายชูศกัด์ิ ธิวงศ ์(นายหนา้ประกนัภยั) นายชูศกัด์ิ ธิวงศ ์(นายหนา้ประกนัภยั) ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 289/2559

/82,916.95 บาท /82,916.95 บาท ลว. 19 เม.ย. 59

13 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,320.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/4,320 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/4,320 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 290/2559

ลว. 29 เม.ย. 59

14 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,055.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,055 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,055 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 291/2559

ลว. 29 เม.ย. 59

15 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 21,600.00           – ตกลงราคา ร้าน พีซีโปรดกัส์/21,600 บาท ร้าน พีซีโปรดกัส์/21,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 292/2559

ลว. 1 เม.ย. 59

16 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 23,250.00           – ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/23,250 บาท ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/23,250 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 293/2559

ลว. 22 เม.ย. 59

17 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,170.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,170 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,170 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 294/2559

ลว. 2 พ.ค. 59

18 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 22,394.00           – ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/22,394 บาท ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/22,394 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 295/2559

ลว. 12 พ.ค. 59

19 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 393.00                – ตกลงราคา ร้าน รัตนพนัธ์/393 บาท ร้าน รัตนพนัธ/์393 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 296/2559

ลว. 3 พ.ค. 59

20 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,100.00             – ตกลงราคา ร้าน มาย สไตล ์อินไซด ์โซลูชัน่ ร้าน มาย สไตล ์อินไซด ์โซลูชัน่ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 297/2559

คอมพิวเตอร์/1,100 บาท คอมพิวเตอร์/1,100 บาท ลว. 3 พ.ค. 59

21 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 7,600.00             – ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/7,600 บาท หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/7,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 298/2559

ลว. 3 พ.ค. 59

22 จดัจา้งท าเอกสารประกอบโครงการ 20,400.00           – ตกลงราคา ร้าน ไล ถ่ายเอกสาร/20,400 บาท ร้าน ไล ถ่ายเอกสาร/20,400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 299/2559

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ลว. 4 พ.ค. 59

23 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 14,800.00           – ตกลงราคา ร้าน รัตนพนัธ์/14,800 บาท ร้าน รัตนพนัธ/์14,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 300/2559 

ลว. 4 พ.ค. 59

24 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 26,000.00           – ตกลงราคา หจก.เจ เค อาร์ ซพัพลาย/26,000 บาท หจก.เจ เค อาร์ ซพัพลาย/26,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 301/2559

ลว. 4 พ.ค. 59

25 จดัจา้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต ภายในสทภ.1 23,500.00           – ตกลงราคา ร้าน ล าปาง ไอทีพลสั/23,500 บาท ร้าน ล าปาง ไอทีพลสั/23,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 302/2559

ลว. 4 พ.ค. 59

26 จดัจา้งซ่อมคอมพิเตอร์ 4,990.00             – ตกลงราคา ร้าน พีซีล าปาง/4,990 บาท ร้าน พีซีล าปาง/4,990 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 303/2559

ลว. 4 พ.ค. 59



27 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน เมษายน 2559 680.00                – ตกลงราคา ร้าน ม่ิงมงคล/680 บาท ร้าน ม่ิงมงคล/680 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 304/2559

ลว. 13 พ.ค. 59

28 จดัซ้ือน ้าด่ืม ประจ าเดือน เมษายน 2559 2,921.00             – ตกลงราคา ร้าน ด ารงคพ์รรณ์/2,921 บาท ร้าน ด ารงคพ์รรณ์/2,921 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 305/2559

ลว. 13 พ.ค. 59

29 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,478.98             – ตกลงราคา บจก.โตโยตา้ ล าปาง/2,478.98 บาท บจก.โตโยตา้ ล าปาง/2,478.98 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 306/2559

ลว. 2 พ.ค. 59

30 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 19,025.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/19,025 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/19,025 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 307/2559

ลว. 4 พ.ค. 59

31 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 72,270.00           – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/72,270 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/72,270 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 308/2559

จ านวน 3,000 ลิตร ลว. 4 พ.ค. 59

32 จดัจา้งกลึง,เช่ือม สร้างช้ินส่วนโลหะ 94,053.00           – ตกลงราคา ร้าน แกว้กมล การเช่ือม/94,053 บาท ร้าน แกว้กมล การเช่ือม/94,053 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 309/2559

ลว. 12 พ.ค. 59

33 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 10,960.00           – ตกลงราคา ร้าน มาย สไตล ์อินไซด ์โซลูชัน่ ร้าน มาย สไตล ์อินไซด ์โซลูชัน่ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 310/2559

คอมพิวเตอร์/10,960 บาท คอมพิวเตอร์/10,960 บาท ลว. 10 พ.ค. 59

34 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นโครงการนิเทศติดตามผล 98,000.00           – ตกลงราคา หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/98,000 บาท หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/98,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 311/2559

บ ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน ้าฯ ลว. 10 พ.ค. 59

35 จดัจา้งถ่ายเอกสาร 27,036.00           – ตกลงราคา ร้าน พี เซนเตอร์/27,036 บาท ร้าน พี เซนเตอร์/27,036 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 312/2559

ลว. 30 มี.ค. 59

36 จดัจา้งถ่ายเอกสาร 5,324.00             – ตกลงราคา ร้าน พี เซนเตอร์/5,324 บาท ร้าน พี เซนเตอร์/5,324 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 313/2559

ลว. 28 เม.ย. 59

37 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 48,900.00           – ตกลงราคา ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/48,900 บาท ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/48,900 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 314/2559

ลว. 12 พ.ค. 59

38 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,980.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,980 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,980 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 315/2559

ลว. 12 พ.ค. 59

39 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,210.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/4,210 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/4,210 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 316/2559

ลว. 12 พ.ค. 59

40 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,300.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,300 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 317/2559

ลว. 12 พ.ค. 59

41 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 13,565.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/13,565 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/13,565 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 318/2559

ลว. 12 พ.ค. 59



42 จดัจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั สทภ.1 26,000.00           – ตกลงราคา หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 319/2559

ประจ าเดือน เมษายน 2559 ลว. 18 พ.ค. 59

43 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นโครงการอนุรักษฯ์ พร้อมระบบ 483,000.00         – ตกลงราคา หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/483,000 บาท หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/483,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 320/2559

กระจายน ้าสนบัสนุนสถานศึกษาในโครงการพฒันาเด็ก ลว. 16 พ.ค. 59

และเยาวชน

44 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 8,000.00             – ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/8,000 บาท หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/8,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 321/2559

ลว. 10 พ.ค. 59

45 จดัจา้งซ่อมแซมหลงัคา สทภ.1 5,000.00             – ตกลงราคา นายทองดี ศรีชยัวงค/์5,000 บาท นายทองดี ศรีชยัวงค/์5,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 322/2559

ลว. 10 พ.ค. 59

46 จดัจา้งท าหนงัสือพาสวูด้ ท  าเนียบผอ. สทภ.1 4,500.00             – ตกลงราคา ร้าน ล าปาง-กราฟิค/4,500 บาท ร้าน ล าปาง-กราฟิค/4,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 323/2559

ลว. 19 พ.ค. 59

47 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 10,167.14           – ตกลงราคา บจก.โตโยตา้ ล าปาง/10,167.14 บาท บจก.โตโยตา้ ล าปาง/10,167.14 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 324/2559

ลว. 12 พ.ค. 59

48 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,461.86             – ตกลงราคา บจก.โตโยตา้ ล าปาง/2,461.86 บาท บจก.โตโยตา้ ล าปาง/2,461.86 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 325/2559

ลว. 12 พ.ค. 59

49 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,825.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,825 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,825 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 326/2559

ลว. 13 พ.ค. 59

50 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,845.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,845 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,845 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 327/2559

ลว. 13 พ.ค. 59

51 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,730.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,730 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,730 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 328/2559

ลว. 13 พ.ค. 59

52 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 6,600.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,600 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 329/2559

ลว. 13 พ.ค. 59

53 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 39,750.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/39,750 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/39,750 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 330/2559

ลว. 13 พ.ค. 59

54 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,735.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,735 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,735 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 331/2559

ลว. 13 พ.ค. 59

55 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,770.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,770 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,770 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 332/2559

ลว. 13 พ.ค. 59



56 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,650.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,650 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,650 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 333/2559

ลว. 23 พ.ค. 59

57 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,300.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,300 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 334/2559

ลว. 23 พ.ค. 59

58 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,930.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,930 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,930 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 335/2559

ลว. 23 พ.ค. 59

59 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,785.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/7,785 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/7,785 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 336/2559

ลว. 19 พ.ค. 59

60 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 15,350.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/15,350 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/15,350 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 337/2559

ลว. 19 พ.ค. 59

61 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,230.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,230 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,230 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 338/2559

ลว. 19 พ.ค. 59

62 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 8,445.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/8,445 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/8,445 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 339/2559

ลว. 19 พ.ค. 59

63 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,221.15             – ตกลงราคา บจก.โตโยตา้ ล าปาง/4,221.15 บาท บจก.โตโยตา้ ล าปาง/4,221.15 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 340/2559

ลว. 17 พ.ค. 59

64 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 75,870.00           – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/75,870 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/75,870 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 341/2559

จ านวน 3,000 ลิตร ลว. 24 พ.ค. 59

65 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,720.00             – ตกลงราคา อู่ มงคล เซอร์วิส/2,720 บาท อู่ มงคล เซอร์วิส/2,720 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 342/2559

ลว. 24 พ.ค. 59



66 เช่ารถยนต ์เคร่ืองยนตดี์เซล 2,800 ซีซี ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 129,000.00         – ตกลงราคา หจก.ทรัพยป์กรณ์ทุ่งศาลาพาณิช หจก.ทรัพยป์กรณ์ทุ่งศาลาพาณิช ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ สทภ.1/47/2559

มีท่ีนัง่ 2 ตอน 4 ปะตู เกียร์ธรรมดา เบาะหนงัแท ้ /129,000 บาท /129,000 บาท ลว. 22 มี.ค. 59

ปรับไฟฟ้าดา้นคนขบั ระบบเบรก ABS 

เคร่ืองปรับอากาศ Auto วิทย ุCD MP3 กระจกไฟฟ้า

เซ็นทรัลล็อค ถุงลมนิรภยั 7 ต าแหน่งรอบคนั 

ไฟหนา้แบบ LED โปรเจคเตอร์ปรับสูง/ต ่า อตัโนมติั 

ระบบช่วยออกตวับนทางลาดชนั 

ยีห่้อ TOYOTA รุ่น REVO จ านวน 1 คนั

67 เช่ารถยนต ์เคร่ืองยนตดี์เซล 2,800 ซีซี ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 129,000.00         – ตกลงราคา หจก.จกัรพงษ ์คอนกรีต/129,000 บาท หจก.จกัรพงษ ์คอนกรีต/129,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ สทภ.1/48/2559

มีท่ีนัง่ 2 ตอน 4 ปะตู เกียร์ธรรมดา เบาะหนงัแท ้ ลว. 23 มี.ค. 59

ปรับไฟฟ้าดา้นคนขบั ระบบเบรก ABS 

เคร่ืองปรับอากาศ Auto วิทย ุCD MP3 กระจกไฟฟ้า

เซ็นทรัลล็อค ถุงลมนิรภยั 7 ต าแหน่งรอบคนั 

ไฟหนา้แบบ LED โปรเจคเตอร์ปรับสูง/ต ่า อตัโนมติั 

ระบบช่วยออกตวับนทางลาดชนั

ยีห่้อ TOYOTA รุ่น REVO จ านวน 1 คนั

68 เช่ารถยนต ์เคร่ืองยนตดี์เซล 2,800 ซีซี ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 129,000.00         – ตกลงราคา หจก.ศรศกัด์ิวิศวกรรมโยธา/129,000 บาท หจก.ศรศกัด์ิวิศวกรรมโยธา/129,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ สทภ.1/49/2559

มีท่ีนัง่ 2 ตอน 4 ปะตู เกียร์ธรรมดา เบาะหนงัแท ้ ลว. 25 มี.ค. 59

ปรับไฟฟ้าดา้นคนขบั ระบบเบรก ABS 

เคร่ืองปรับอากาศ Auto วิทย ุCD MP3 กระจกไฟฟ้า

เซ็นทรัลล็อค ถุงลมนิรภยั 7 ต าแหน่งรอบคนั 

ไฟหนา้แบบ LED โปรเจคเตอร์ปรับสูง/ต ่า อตัโนมติั 

ระบบช่วยออกตวับนทางลาดชนั

ยีห่้อ TOYOTA รุ่น REVO จ านวน 1 คนั


