
ล ำดบั งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง และรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง
1 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองสูบน ้า 2 เคร่ือง 68,800.00    ตกลงราคา อู่ ประดิษฐ การชา่ง/68,800.-บาท อู่ ประดิษฐ การชา่ง/68,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 395/2559 ลว. 1 ส.ค. 59
2 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 2,600.00      ตกลงราคา ร้านเยี่มมวไิลพานิช/2,600.-บาท ร้านเยี่มมวไิลพานิช/2,600.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 396/2559 ลว. 1 ส.ค. 59
3 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 2,000.00      ตกลงราคา ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/2,000.-บาท ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/2,000.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 397/2559 ลว. 1 ส.ค. 59
4 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะ 700.00         ตกลงราคา บริษัทอีซูซุ ปราจนีบุรี มอเตอร์เซล์ จา้กัด/700.-บาทบริษัทอีซูซุ ปราจนีบุรี มอเตอร์เซล์ จา้กัด/700.-บาทราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 398/2559 ลว. 1 ส.ค. 59
5 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์รายงาน 16,692.00    ตกลงราคา บริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย) จา้กัด/16,692.-บาท บริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย) จา้กัด/16,692.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 399/2559 ลว. 2 ส.ค. 59
5 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5 เคร่ือง 80,050.00    ตกลงราคา ร้านธเนศร์แอร์/80,050.-บาท ร้านธเนศร์แอร์/80,050.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 400/2559 ลว. 2 ส.ค. 59
6 จดัจา้งซ่อมบ้ารุงยานพาหนะ 1,450.00      ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/1,450.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/1,450.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 401/2559 ลว. 2 ส.ค. 59
7 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 1,800.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/1,800.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/1,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 403/2559 ลว. 4 ส.ค. 59
8 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 4,050.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,050.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,050.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 404/2559 ลว. 4 ส.ค. 59
9 จดัจา้งท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 600.00         ตกลงราคา ร้านอิ ง 2554/600.-บาท ร้านอิ ง 2554/600.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 405/2559 ลว. 4 ส.ค. 59

10 จดัจา้งท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 600.00         ตกลงราคา ร้านอิ ง 2554/600.-บาท ร้านอิ ง 2554/600.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 406/2559 ลว. 4 ส.ค. 59
11 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะ 1,450.00      ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/1,450.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/1,450.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 407/2559 ลว. 4 ส.ค. 59
12 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะ 7,090.00      ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/7,090.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/7,090.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 408/2559 ลว. 4 ส.ค. 59
13 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะ 9,580.00      ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/9,580.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/9,580.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 409/2559 ลว. 4 ส.ค. 59
14 จดัซื อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร่ี) 3,200.00      ตกลงราคา ร้านหลีฮั วแบตเตอร์ร่ี/3,200.-บาท ร้านหลีฮั วแบตเตอร์ร่ี/3,200.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 410/2559 ลว. 4 ส.ค. 59
15 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,000.00      ตกลงราคา ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,000.-บาท ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,000.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 411/2559 ลว. 4 ส.ค. 59
16 จดัซื อวสัดุอปุกรณ์ 2,250.00      ตกลงราคา ร้านเยี่ยมวไิลพาพานิช/2,250.-บาท ร้านเยี่ยมวไิลพาพานิช/2,250.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 412/2559 ลว. 4 ส.ค. 59
17 จดัซื อวสัดุ(กระเป๋า) 4,950.00      ตกลงราคา ร้านปราจนีการปัก/4,950.-บาท ร้านปราจนีการปัก/4,950.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 413/2559 ลว. 4 ส.ค. 59
18 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 350.00         ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/350.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/350.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 414/2559 ลว. 9 ส.ค. 59
19 จดัจา้งท้าป้าย 750.00         ตกลงราคา ร้านหมกึเขม้/750.-บาท ร้านหมกึเขม้/750.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 415/2559 ลว. 9 ส.ค. 59
20 จดัซื อวสัดุอปุกรณ์ 4,950.00      ตกลงราคา ร้านเยี่ยมวไิลพาพานิช/4,950.-บาท ร้านเยี่ยมวไิลพาพานิช/4,950.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 417/2559 ลว. 10 ส.ค. 59
21 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,220.00      ตกลงราคา ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,220.-บาท ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,220.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 418/2559 ลว. 10 ส.ค. 59
22 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 2,350.00      ตกลงราคา ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/2,350.-บาท ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/2,350.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 418.1/2559 ลว. 10 ส.ค. 59
23 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 2,400.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/2,400.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/2,400.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 419/2559 ลว. 10 ส.ค. 59
24 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 2,000.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/2,000.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/2,000.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 420/2559 ลว. 10 ส.ค. 59
25 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 4,525.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,525.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,525.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 421/2559 ลว. 10 ส.ค. 59
26 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,605.00      ตกลงราคา ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,605.-บาท ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,605.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 422/2559 ลว. 10 ส.ค. 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 จดัซื อวสัดุอปุกรณ์ส้านักงาน 4,950.00      ตกลงราคา ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/4,950.-บาท ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/4,950.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 423/2559 ลว. 10 ส.ค. 59

28 จดัจา้งท้าป้าย 600.00         ตกลงราคา ร้านอิ งค์2554/600.-บาท ร้านอิ งค์2554/600.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 424/2559 ลว. 10 ส.ค. 59
29 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 4,250.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,250.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,250.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 425/2559 ลว. 10 ส.ค. 59
30 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 1,800.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/1,800.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/1,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 426/2559 ลว. 10 ส.ค. 59
31 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 3,975.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/3,975.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/3,975.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 430/2559 ลว. 15 ส.ค. 59
32 จดัจา้งถา่ยเอกสารและท้ารูปเล่ม 2,100.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/2,100.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/2,100.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 431/2559 ลว. 15 ส.ค. 59
33 จดัจา้งท้าป้ายไวนิล 1,400.00      ตกลงราคา ร้านองิค์2554/1,400.-บาท ร้านองิค์2554/1,400.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 432/2559 ลว. 15 ส.ค. 59
34 จดัซื อวสัดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) 35,400.00    ตกลงราคา หจก.ตะวนัออกการยาง จา้กดั/35,400.-บาท หจก.ตะวนัออกการยาง จา้กดั/35,400.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 433/2559 ลว. 15 ส.ค. 59
35 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 2,400.00      ตกลงราคา ร้านจ.ซีร็อคซ์/2,400.-บาท ร้านจ.ซีร็อคซ์/2,400.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 434/2559 ลว. 16 ส.ค. 59
36 จดัจา้งท้าป้ายโครงการ 800.00         ตกลงราคา ร้านนิมติรศิลป์/800.-บาท ร้านนิมติรศิลป์/800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 435/2559 ลว. 22 ส.ค. 59
37 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 4,670.00      ตกลงราคา ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/4,670.-บาท ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/4,670.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 435.1/2559 ลว. 22 ส.ค. 59
38 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,980.00      ตกลงราคา ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,980.-บาท ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,980.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 435.2/2559 ลว. 22 ส.ค. 59
39 จดัซื อกระเป๋าผ้า 4,950.00      ตกลงราคา ร้านปราจนีการปัก/4,950.-บาท ร้านปราจนีการปัก/4,950.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 435.3/2559 ลว. 22 ส.ค. 59
40 จดัซื อพันธุ์ปลา 4,380.00      ตกลงราคา ร้านศรีมหาโพธิ์พันธุ์ปลา/4,380 ร้านศรีมหาโพธิ์พันธุ์ปลา/4,380 ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 436/2559 ลว. 22 ส.ค. 59
41 จดัจา้งซ่อมแอร์ 70,350.00    ตกลงราคา ร้านธเนศร์แอร์/70,350.-บาท ร้านธเนศร์แอร์/70,350.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 442/2559 ลว. 22 ส.ค. 59
42 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 8,400.00      ตกลงราคา ร้านภาคิมคอมพิวเตอร์/8,400.-บาท ร้านภาคิมคอมพิวเตอร์/8,400.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 443/2559 ลว. 22 ส.ค. 59
43 จดัจา้งท้าป้าย 10,836.00    ตกลงราคา ร้านนิมติรศิลป์/10,836.-บาท ร้านนิมติรศิลป์/10,836.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 444/2559 ลว. 22 ส.ค. 59
44 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์รายงาน 6,313.00      ตกลงราคา บริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย) จา้กดั/6,313.-บาท บริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย) จา้กดั/6,313.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 445/2559 ลว. 22 ส.ค. 59
45 จดัจา้งท้าแผ่นพับ 20,000.00    ตกลงราคา ร้านไอเดียอิ งเจท็/20,000.-บาท ร้านไอเดียอิ งเจท็/20,000.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 446/2559 ลว. 22 ส.ค. 59
46 จดัซื อวสัดุ 68,455.00    ตกลงราคา ร้านเด่นฟ้า/68,455.-บาท ร้านเด่นฟ้า/68,455.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 447/2559 ลว. 24 ส.ค. 59
47 จดัซื อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร่ี) 6,400.00      ตกลงราคา ร้านหลีฮั วแบตเตอร์ร่ี/6,400.-บาท ร้านหลีฮั วแบตเตอร์ร่ี/6,400.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 448/2559 ลว. 24 ส.ค. 59
48 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะ 2,900.00      ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/2,900.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/2,900.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 449/2559 ลว. 24 ส.ค. 59
49 จดัจา้งท้าป้ายสต๊ิกเกอร์โฟมบอร์ด 2,700.00      ตกลงราคา ร้านนิมติรศิลป์/2,700.-บาท ร้านนิมติรศิลป์/2,700.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 450/2559 ลว. 24 ส.ค. 59
50 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 7,353.00      ตกลงราคา ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/7,353.-บาท ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/7,353.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 451/2559 ลว. 24 ส.ค. 59
51 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,800.00      ตกลงราคา ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,800.-บาท ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 452/2559 ลว. 24 ส.ค. 59
52 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 4,100.00      ตกลงราคา ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/4,100.-บาท ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/4,100.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 453/2559 ลว. 24 ส.ค. 59
53 จดัซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 22,537.00    ตกลงราคา หจก.สมานจติรกรุ๊ป/22,537.-บาท หจก.สมานจติรกรุ๊ป/22,537.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 455/2559 ลว. 25 ส.ค. 59
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ล ำดบั งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง และรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

54 จดัซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 28,951.84    ตกลงราคา หจก.สมานจติรกรุ๊ป/28,951.84.-บาท หจก.สมานจติรกรุ๊ป/28,951.84.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 456/2559 ลว. 25 ส.ค. 59
55 จดัซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 26,964.70    ตกลงราคา หจก.สมานจติรกรุ๊ป/26,964.70.-บาท หจก.สมานจติรกรุ๊ป/26,964.70.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 457/2559 ลว. 25 ส.ค. 59
56 จดัซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 22,537.00    ตกลงราคา หจก.สมานจติรกรุ๊ป/22,537.-บาท หจก.สมานจติรกรุ๊ป/22,537.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 458/2559 ลว. 25 ส.ค. 59
57 จดัซื อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร่ี) 3,200.00      ตกลงราคา ร้านหลีฮั วแบตเตอร์ร่ี/3,200.-บาท ร้านหลีฮั วแบตเตอร์ร่ี/3,200.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 459/2559 ลว. 25 ส.ค. 59
58 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 4,900.00      ตกลงราคา ร้านพีแอนด์เจ/4,900.-บาท ร้านพีแอนด์เจ/4,900.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 460/2559 ลว. 25 ส.ค. 59
59 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,900.00      ตกลงราคา ร้านจ.ซีร็อคซ์/4,900.-บาท ร้านจ.ซีร็อคซ์/4,900.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 461/2559 ลว. 25 ส.ค. 59
60 จดัซื อพันธุ์ปลา 4,800.00      ตกลงราคา ร้านเอกชยัพันธุ์ปลา/4,800.-บาท ร้านเอกชยัพันธุ์ปลา/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 462/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
61 จดัซื อพันธุ์ไมแ้ละอปุกรณ์ 4,800.00      ตกลงราคา ร้านเจเ๊ล็กบางคล้า/4,800.-บาท ร้านเจเ๊ล็กบางคล้า/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 463/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
62 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,800.00      ตกลงราคา ร้านจ.ซีร็อคซ์/4,800.-บาท ร้านจ.ซีร็อคซ์/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 464/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
63 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 4,800.00      ตกลงราคา ร้านพีแอนด์เจ/4,800.-บาท ร้านพีแอนด์เจ/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 465/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
64 จดัจา้งท้าป้าย 1,000.00      ตกลงราคา ร้านเอกภพโฆษณา/1,000.-บาท ร้านเอกภพโฆษณา/1,000.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 466/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
65 จดัจา้งซ่อมบ้ารุงยานพาหนะ 1,300.00      ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/1,300.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/1,300.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 467/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
66 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 3,100.00      ตกลงราคา ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/3,100.-บาท ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/3,100.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 468/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
67 จดัซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 9,566.66      ตกลงราคา หจก.สมานจติรกรุ๊ป/9,566.66.-บาท หจก.สมานจติรกรุ๊ป/9,566.66.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 469/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
68 จดัซื อวสัดุอปุกรณ์ 35,172.00    ตกลงราคา ร้านเด่นฟ้า/35,172.-บาท ร้านเด่นฟ้า/35,172.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 470/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
69 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 28,100.00    ตกลงราคา ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/28,100.-บาท ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/28,100.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 471/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
70 จดัซื อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร่ี) 11,960.00    ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/11,960.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จา้กดั/11,960.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 472/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
71 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 32,130.00    ตกลงราคา ร้านภาคิมคอมพิวเตอร์/32,130.-บาท ร้านภาคิมคอมพิวเตอร์/32,130.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 473/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
72 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 12,448.00    ตกลงราคา ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/12,448.-บาท ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/12,448.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 474/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
73 จดัจา้งท้า PM รถยนต์ 1,322.52      ตกลงราคา บริษัทสยามนิสสันบูรพาปราจนีบุรี/1,322.52บาท บริษัทสยามนิสสันบูรพาปราจนีบุรี/1,322.52บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 475/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
74 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 850.00         ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/850.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/850.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 476/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
75 จดัจา้งท้าป้าย 750.00         ตกลงราคา ร้านหมกึเขม้/750.-บาท ร้านหมกึเขม้/750.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 477/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
76 จดัจา้งท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,400.00      ตกลงราคา ร้านอิ งค์2554/1,400.-บาท ร้านอิ งค์2554/1,400.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 478/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
77 จดัจา้งท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,400.00      ตกลงราคา ร้านอิ งค์2554/1,400.-บาท ร้านอิ งค์2554/1,400.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 479/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
78 จดัซื อวสัดุอปุกรณ์ส้านักงาน 2,540.00      ตกลงราคา ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/2,540.-บาท ร้านเยี่ยมวไิลพานิช/2,540.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 480/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
79 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 2,560.00      ตกลงราคา ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/2,560.-บาท ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/2,560.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 481/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
80 จดัจา้งท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000.00      ตกลงราคา ร้านเอกภพโฆษณา/1,000.-บาท ร้านเอกภพโฆษณา/1,000.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 482/2559 ลว. 26 ส.ค. 59
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ล ำดบั งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง และรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

81 จดัซื อพันธุ์ไมแ้ละวสัดุการเกษตร 4,800.00      ตกลงราคา ร้านเจเ๊ล็กบางคล้า/4,800.-บาท ร้านเจเ๊ล็กบางคล้า/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 483/2559 ลว.26 ส.ค.59
82 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,800.00      ตกลงราคา ร้านจ.ซีร็อคซ์/4,800.-บาท ร้านจ.ซีร็อคซ์/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 484/2559 ลว.26 ส.ค.59
83 จดัซื อพันธุ์ปลา 4,800.00      ตกลงราคา ร้านเอกชยัพันธุ์ปลา/4,800.-บาท ร้านเอกชยัพันธุ์ปลา/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 485/2559 ลว.26 ส.ค.59
84 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 4,800.00      ตกลงราคา ร้านพีแอนด์เจ/4,800.-บาท ร้านพีแอนด์เจ/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 486/2559 ลว.26 ส.ค.59
85 จดัจา้งท้าป้าย 1,000.00      ตกลงราคา ร้านเอกภพโฆษณา/1,000.-บาท ร้านเอกภพโฆษณา/1,000.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 487/2559 ลว.29 ส.ค.59
86 จดัซื อพันธุ์ไมแ้ละวสัดุการเกษตร 4,800.00      ตกลงราคา ร้านเจเ๊ล็กบางคล้า/4,800.-บาท ร้านเจเ๊ล็กบางคล้า/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 488/2559 ลว.29 ส.ค.59
87 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,800.00      ตกลงราคา ร้าน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บาท ร้าน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 489/2559 ลว.29 ส.ค.59
88 จดัซื อพันธุ์ปลา 4,800.00      ตกลงราคา ร้านเอกชยัพันธุ์ปลา/4,800.-บาท ร้านเอกชยัพันธุ์ปลา/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 490/2559 ลว.29 ส.ค.59
89 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 4,800.00      ตกลงราคา ร้านพีแอนด์เจ/4,800.-บาท ร้านพีแอนด์เจ/4,800.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 491/2559 ลว.29 ส.ค.59
90 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 3,880.00      ตกลงราคา ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/3,880.-บาท ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/3,880.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 492/2559 ลว.29 ส.ค.59
91 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,770.00      ตกลงราคา ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,770.-บาท ร้านบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,770.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 493/2559 ลว.29 ส.ค.59
92 จดัซื อวสัดุส้านักงาน 4,575.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,575.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,575.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 494/2559 ลว.29 ส.ค.59
93 จดัจา้งถา่ยเอกสาร 4,200.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,200.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,200.-บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ 495/2559 ลว.29 ส.ค.59
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