
ล ำดบั งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง และรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 48,885.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/48,885.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/48,885.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 496/2559 ลว. 2 ก.ย. 59
2 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำงและวสัดุอื นๆ 19,065.00    ตกลงรำคำ หจก.ศุภผลปรำจนี/19,065.-บำท หจก.ศุภผลปรำจนี/19,065.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 497/2559 ลว. 2 ก.ย. 59
3 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 33,255.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเยี ยมวไิลพำพำนิช/33,255.-บำท ร้ำนเยี ยมวไิลพำพำนิช/33,255.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 498/2559 ลว. 2 ก.ย. 59
4 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำงและวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 8,320.00      ตกลงรำคำ หจก.ศุภผลปรำจนี/8,320.-บำท หจก.ศุภผลปรำจนี/8,320.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 499/2559 ลว. 2 ก.ย. 59
5 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,300.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/1,300.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/1,300.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 500/2559 ลว. 2 ก.ย. 59
6 จดัจำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,900.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/11,900.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/11,900.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 501/2559 ลว. 2 ก.ย. 59
7 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 4,630.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/4,630.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/4,630.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 502/2559 ลว. 2 ก.ย. 59
8 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 4,398.77      ตกลงรำคำ บริษัทโตโยต้ำปรำจีนบรีุ (1993) จ ำกัด/4,398.77 บำทบริษัทโตโยต้ำปรำจีนบรีุ (1993) จ ำกัด/4,398.77 บำทรำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 503/2559 ลว. 5 ก.ย. 59
9 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะ 4,630.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/4,630.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/4,630.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 504/2559 ลว. 5 ก.ย. 59

10 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง(แบตเตอรี ) 35,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนหลีฮ้ัวแบตเตอรี /35,000.-บำท ร้ำนหลีฮ้ัวแบตเตอรี /35,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 505/2559 ลว. 5 ก.ย. 59
11 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 5,362.56      ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/5,362.56 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/5,362.56 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 506/2559 ลว. 5 ก.ย. 59
12 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 25,834.78    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/25,834.78 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/25,834.78 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 507/2559 ลว. 5 ก.ย. 59
13 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 4,029.22      ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/4,029.22 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/4,029.22 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 508/2559 ลว. 5 ก.ย. 59
14 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 24,605.06    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/24,605.06 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/24,605.06 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 509/2559 ลว. 5 ก.ย. 59
15 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 3,310.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ/3,310.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ/3,310.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 510/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
16 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 19,536.00    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/19,536.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/19,536.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 511/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
17 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 6,004.38      ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/6,004.38 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/6,004.38 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 512/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
18 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 30,764.90    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/30,764.90 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/30,764.90 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 513/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
19 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเอกภพโฆษณำ/1,000.-บำท ร้ำนเอกภพโฆษณำ/1,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 514/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
20 จดัซ้ือพันธุ์ไมแ้ละวสัดุกำรเกษตร 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเจเ๊ล็กบำงคล้ำ/4,800.-บำท ร้ำนเจเ๊ล็กบำงคล้ำ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 515/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
21 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บำท ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 516/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
22 จดัซ้ือพันธุ์ปลำ 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,800.-บำท ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 517/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
23 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนพีแอนด์เจ/4,800.-บำท ร้ำนพีแอนด์เจ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 518/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
24 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,110.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเยี ยมวไิลพำนิช/2,110.-บำท ร้ำนเยี ยมวไิลพำนิช/2,110.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 519/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
25 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,950.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบี เจ กอีปปี/้4,950.-บำท ร้ำนบี เจ กอีปปี/้4,950.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 520/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
26 จดัซ้ือวสัดุ(กระเป๋ำ) 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนปรำจนีกำรปัก/4,800.-บำท ร้ำนปรำจนีกำรปัก/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 521/2559 ลว. 8 ก.ย. 59
27 จดัจำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,600.00      ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/4,600.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/4,600.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 522/2559 ลว. 12 ก.ย. 59

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน  2559
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค  6
วันที่  30 กันยำยน 2559



ล ำดบั งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง และรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

28 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 29,910.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/29,910.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/29,910.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 523/2559 ลว. 12 ก.ย. 59
29 จดัจำ้งซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ 1,300.00      ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/1,300.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/1,300.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 524/2559 ลว. 12 ก.ย. 59
30 จดัจำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,450.00      ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/1,450.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/1,450.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 525/2559 ลว. 12 ก.ย. 59
31 จดัจำ้งซ่อมระบบโทรศัพท์ตู้สำขำ 7,490.00      ตกลงรำคำ หจก.แหลมทอง จ ำกดั/7,490.-บำท หจก.แหลมทอง จ ำกดั/7,490.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 526/2559 ลว. 12 ก.ย. 59
32 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง(แบตเตอรี ) 3,200.00      ตกลงรำคำ ร้ำนหลีฮ้ัวแบตเตอร์รี /3,200.-บำท ร้ำนหลีฮ้ัวแบตเตอร์รี /3,200.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 527/2559 ลว. 12 ก.ย. 59
33 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,500.00      ตกลงรำคำ ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,500.-บำท ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,500.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 528/2559 ลว. 13 ก.ย. 59
34 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 4,100.00      ตกลงรำคำ ร้ำนพีแอนด์เจ/4,100.-บำท ร้ำนพีแอนด์เจ/4,100.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 529/2559 ลว. 13 ก.ย. 59
35 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 3,900.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเยี ยมวไิลพำนิช/3,900.-บำท ร้ำนเยี ยมวไิลพำนิช/3,900.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 530/2559 ลว. 13 ก.ย. 59
36 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 3,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/3,000.-บำท ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/3,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 531/2559 ลว. 13 ก.ย. 59
37 จดัซ้ือวสัดุ(กระเป๋ำ) 2,500.00      ตกลงรำคำ ร้ำนปรำจนีกำรปัก/2,500.-บำท ร้ำนปรำจนีกำรปัก/2,500.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 532/2559 ลว. 13 ก.ย. 59
38 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 800.00         ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 533/2559 ลว. 13 ก.ย. 59
39 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 2,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/2,000.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/2,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 534/2559 ลว. 13 ก.ย. 59
40 จดัจำ้งท ำป้ำยโครงกำร 800.00         ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 535/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
41 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 1,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/1,800.-บำท ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/1,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 536/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
42 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,100.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /2,100.-บำท ร้ำนนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /2,100.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 537/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
43 จดัจำ้งพิมพ์สมดุบันทึก 55,000.00    ตกลงรำคำ บริษัท.โอเคปรำจนีกำรพิมพ/์55,000.-บำท บริษัท.โอเคปรำจนีกำรพิมพ/์55,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 538/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
44 จดัจำ้งซ่อมปรับปรุงพื้นถนนคอนกรีต 18,250.00    ตกลงรำคำ นำยดวง ถำวรใหญ/่18,250.-บำท นำยดวง ถำวรใหญ/่18,250.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 539/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
45 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 5,850.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/5,850.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/5,850.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 540/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
46 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะ 12,520.00    ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ/12,520.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ/12,520.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 541/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
47 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,744.10      ตกลงรำคำ บริษัทสยำมนิสสันบูรพำปรำจนีบุรี/1,744.10บำท บริษัทสยำมนิสสันบูรพำปรำจนีบุรี/1,744.10บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 542/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
48 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,980.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ/5,980.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ/5,980.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 543/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
49 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะ 6,150.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ/6,150.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ/6,150.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 544/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
50 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 24,999.99    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊บ/24,999.99 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊บ/24,999.99 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 545/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
51 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 20,463.00    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊บ/20,463.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊บ/20,463.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 546/2559 ลว. 14 ก.ย. 59
52 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 12,790.00    ตกลงรำคำ ร้ำนกอ๊ปปี้ปร๊ินท์/12,790.-บำท ร้ำนกอ๊ปปี้ปร๊ินท์/12,790.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 547/2559 ลว. 15 ก.ย. 59
53 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 9,350.90      ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊บ/9,350.90 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊บ/9,350.90 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 548 /2559 ลว. 15 ก.ย. 59
54 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 38,900.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/38,900.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/38,900.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 549 /2559 ลว. 16 ก.ย. 59
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ล ำดบั งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง และรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

55 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเอกภพโฆษณำ/1,000.-บำท ร้ำนเอกภพโฆษณำ/1,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 550 /2559 ลว. 16 ก.ย. 59
56 จดัซ้ือพันธุ์ไมแ้ละวสัดุกำรเกษตร 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเจเ๊ล็กบำงคล้ำ/4,800.-บำท ร้ำนเจเ๊ล็กบำงคล้ำ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 551 /2559 ลว. 16 ก.ย. 59
57 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บำท ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 552 /2559 ลว. 16 ก.ย. 59
58 จดัซ้ือพันธุ์ปลำ 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,800.-บำท ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 553 /2559 ลว. 16 ก.ย. 59
59 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนพีแอนด์เจ/4,800.-บำท ร้ำนพีแอนด์เจ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 554 /2559 ลว. 16 ก.ย. 59
60 จดัจำ้งซ่อมเครื องถำ่ยเอกสำร 20,860.00    ตกลงรำคำ หจก.ปิยวรรณ จ ำกดั/20,860.-บำท หจก.ปิยวรรณ จ ำกดั/20,860.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 556 /2559 ลว. 19 ก.ย. 59
61 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะ 1,750.00      ตกลงรำคำ ร้ำนธเนศร์แอร์/1,750.-บำท ร้ำนธเนศร์แอร์/1,750.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 557 /2559 ลว. 19 ก.ย. 59
62 จดัจำ้งซ่อมเครื องปรับอำกำศ 20,250.00    ตกลงรำคำ ร้ำนธเนศร์แอร์/20,250.-บำท ร้ำนธเนศร์แอร์/20,250.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 558 /2559 ลว. 19 ก.ย. 59
63 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 23,042.00    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/23,042.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/23,042.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 559 /2559 ลว. 19 ก.ย. 59
64 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 10,999.83    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/10,999.83 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/10,999.83 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 560 /2559 ลว. 19 ก.ย. 59
65 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 9,500.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเยี ยมวไิลพำนิช/9,500.-บำท ร้ำนเยี ยมวไิลพำนิช/9,500.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 561 /2559 ลว. 19 ก.ย. 59
66 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 19,999.80    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/19,999.80 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/19,999.80 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 562 /2559 ลว. 19 ก.ย. 59
67 จดัจำ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,400.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/11,400.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/11,400.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 563 /2559 ลว. 19 ก.ย. 59
68 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 28,119.87    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/28,119.87 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/28,119.87 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 564 /2559 ลว. 19 ก.ย. 59
69 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 9,996.00      ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/9,996 บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/9,996 บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 565 /2559 ลว. 20 ก.ย. 59
70 จดัซ้ือพันธุ์ไมแ้ละวสัดุกำรเกษตร 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเจเ๊ล็กบำงคล้ำ/4,800.-บำท ร้ำนเจเ๊ล็กบำงคล้ำ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 566 /2559 ลว. 20 ก.ย. 59
71 จดัซ้ือพันธุ์ปลำ 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,800.-บำท ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 567 /2559 ลว. 20 ก.ย. 59
72 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนและวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 42,005.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเยี ยมวไิลพำนิช/42,005.-บำท ร้ำนเยี ยมวไิลพำนิช/42,005.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 568 /2559 ลว. 20 ก.ย. 59
73 จดัซ้ือพันธุ์ไมแ้ละวสัดุกำรเกษตร 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเจเ๊ล็กบำงคล้ำ/4,800.-บำท ร้ำนเจเ๊ล็กบำงคล้ำ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 569 /2559 ลว. 21 ก.ย. 59
74 จดัซ้ือพันธุ์ปลำ 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,800.-บำท ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 570 /2559 ลว. 21 ก.ย. 59
75 จดัซ้ือพันธุ์ไมแ้ละวสัดุกำรเกษตร 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเจเ๊ล็กบำงคล้ำ/4,800.-บำท ร้ำนเจเ๊ล็กบำงคล้ำ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 571 /2559 ลว. 22 ก.ย. 59
76 จดัซ้ือพันธุ์ปลำ 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,800.-บำท ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 572 /2559 ลว. 22 ก.ย. 59
77 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนและวสัดุคอมพิวเตอร์ 72,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/72,000.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/72,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 573 /2559 ลว. 22 ก.ย. 59
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