
ล ำดบั งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง และรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,430.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,430.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,430.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 275/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59
2 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,750.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,750.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,750.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 276/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59
3 จำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,500.00      ตกลงรำคำ ร้ำนอิ้งค์ 2554/1,500.-บำท ร้ำนอิ้งค์ 2554/1,500.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 277/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59
4 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,200.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,200.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,200.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 278/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59
5 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 2,400.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 279/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59
5 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,500.00      ตกลงรำคำ ร้ำนหมกึเขม้กำรพิมพ์/1,500.-บำท ร้ำนหมกึเขม้กำรพิมพ์/1,500.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 280/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59
6 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 2,300.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/2,300.-บำท ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/2,300.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 281/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59
7 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,600.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/1,600.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/1,600.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 282/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59
8 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,900.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /1,900.-บำท ร้ำนนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /1,900.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 283/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59
9 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กำรเกษตร 4,200.00      ตกลงรำคำ ร้ำนวำสนำ/4,200.-บำท ร้ำนวำสนำ/4,200.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 284/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59

10 จดัซ้ือเชื้อเห็ดนำงฟ้ำ 3,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนวำสนำ/3,000.-บำท ร้ำนวำสนำ/3,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 284.1/2559 ลว. 2 ม.ิย. 59
11 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 4,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเอกภพโฆษณำ/4,000.-บำท ร้ำนเอกภพโฆษณำ/4,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 285/2559 ลว. 6 ม.ิย. 59
12 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 40,783.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเยี มมวไิลพำนิช/40,783.-บำท ร้ำนเยี มมวไิลพำนิช/40,783.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 286/2559 ลว. 6 ม.ิย. 59
13 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,050.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/4,050.-บำท ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/4,050.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 287/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
14 จดัซ้ือกระเป๋ำโครงกำร 4,950.00      ตกลงรำคำ ร้ำนปรำจนีกำรปัก/4,950.-บำท ร้ำนปรำจกีำรปัก/4,950.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 288/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
15 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,950.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเยี ยมวไิลพำนิช/4,950.-บำท ร้ำนเยี ยมวไิลพำนิช/4,950.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 289/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
16 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 800.00         ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 290/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
17 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 960.00         ตกลงรำคำ ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/960.-บำท ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/960.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 291/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
18 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 600.00         ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/600.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/600.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 292/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
19 จดัซ้ือพันธุ์ไมแ้ละอปุกรณ์กำรเกษตร 4,850.00      ตกลงรำคำ ร้ำนสะโอด/4,850.-บำท ร้ำนสะโอด/4,850.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 293/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
20 จดัซ้ือพันธุ์ปลำ 4,850.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,850.-บำท ร้ำนเอกชยัพันธุ์ปลำ/4,850.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 294/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
21 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 2,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเอกภพโฆษณำ/2,000.-บำท ร้ำนเอกภพโฆษณำ/2,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 295/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
22 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 800.00         ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 296/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
23 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/4,000.-บำท ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/4,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 297/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
24 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 3,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเยี มมวไิลพำนิช/3,800.-บำท ร้ำนเยี มมวไิลพำนิช/3,800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 298/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
25 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/4,000.-บำท ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/4,000.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 299/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
26 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 800.00         ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 300/2559 ลว. 14 ม.ิ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

27 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 3,950.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเยี มมวไิลพำนิช/3,950.-บำท ร้ำนเยี มมวไิลพำนิช/3,950.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 301/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59

28 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,170.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/4,170.-บำท ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/4,170.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 302/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
29 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 800.00         ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/800.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 303/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
30 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,160.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเยี มมวไิลพำนิช/4,160.-บำท ร้ำนเยี มมวไิลพำนิช/4,160.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 304/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
31 จดัจำ้งซ่อมเครื องถำ่ยเอกสำร 13,375.00    ตกลงรำคำ บริษัทดิทโต้/13,375.-บำท บริษัทดิทโต้/13,375.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 304/2559 ลว. 14 ม.ิย. 59
32 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,250.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,250.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,250.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 306/2559 ลว. 24 ม.ิย. 59
33 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 3,400.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/3,400.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/3,400.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 307/2559 ลว. 24 ม.ิย. 59
34 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 750.00         ตกลงรำคำ ร้ำนอิ้งค์ 2554/750.-บำท ร้ำนอิ้งค์ 2554/750.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 308/2559 ลว. 24 ม.ิย. 59
35 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะ 16,817.19    ตกลงรำคำ บริษัทโตโยต้ำ/16,817.19 บริษัทโตโยต้ำ/16,817.19 รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 309/2559 ลว. 24 ม.ิย. 59
36 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,200.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,200.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,200.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 310/2559 ลว. 24 ม.ิย. 59
37 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 600.00         ตกลงรำคำ ร้ำนอิ้งค์ 2554/600.-บำท ร้ำนอิ้งค์ 2554/600.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 311/2559 ลว. 24 ม.ิย. 59
38 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,690.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิวโฟลเดอร์ /4,690.-บำท ร้ำนนิวโฟลเดอร์ /4,690.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 312/2559 ลว. 24 ม.ิย. 59
39 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 4,950.00      ตกลงรำคำ ร้ำนปรำจนีกำรปัก/4,950.-บำท ร้ำนปรำจนีกำรปัก/4,950.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 313/2559 ลว. 24 ม.ิย. 59
40 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,960.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/4,960.-บำท ร้ำนบีเจ.กอ๊ปปี้/4,960.-บำท รำคำต  ำสุดและคุณภำพพัสดุ 314/2559 ลว. 24 ม.ิย. 59
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