
แบบ สขร. 1

10ตัว อีก1 ใส่ยกเลิก
ล ำดับ วงเงินงบประมำณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
1 6,733,000.00  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภซูำงทรัพย์รุ่งเรือง 4,224,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด โชคปรีชำ กำรโยธำ 6,712,800.00 ต่ ำสุด
บริษทั นพเกตุ (1993) จ ำกัด 6,718,000.06 4,224,000.00 
บริษทั พ ีวำย คอน จ ำกัด 6,700,000.00
บริษทั พฒันำเมืองใหม่ จ ำกัด 6,723,000.00

2 5,100,000.00  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทำ่พระคอนสตรัคชั่น 5,000,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

5,000,000.00 

3 8,426,000.00  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เปรมศรี 2000 ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เปน็ผู้เสนอรำคำ
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ส.วิริยะ (1994) ๘,๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ต่ ำสุด
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสถียรภำพคอนสตรัคชั่น 8,423,000.00 8,300,000.00
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทำ่พระคอนสตรัคชั่น 8,300,000.00

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำบำ้น
หนองหน้ำบำ้น หมู่ที่ 3 ต ำบลสิบเอ็ด
ศอก อ ำเภอบำ้นโพธิ ์จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทำ่พระ
คอนสตรัคชั่น

ทส 0616/158/2559
ลว 24 พ.ค. 59

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทำ่พระ
คอนสตรัคชั่น

ทส 0616/159/2559
ลว 24 พ.ค. 59

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟอู่ำงเก็บน้ ำหมู่บำ้น
 สนับสนุนน้ ำอุปโภคบริโภค บำ้นส ำโรง 
หมู่ที่ 2 ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอสอยดำว 
จังหวัดจันทบรีุ

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ทส 0616/157/2559
ลว 20 เม.ย. 59

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภซูำง
ทรัพย์รุ่งเรือง

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำบำ้น
หนองบอ่ หมู่ที่ 14 ต ำบลเกำะขนุน 
อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
                  ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 6

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

                                                                                            วันที่  30  พฤษภาคม  2559





ล ำดบั งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง และรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง
1 จา้งซ่อมยานพาหนะ 4,253.25       - ตกลงราคา บริษัทโตโยต้า/4,253.25.-บาท บริษัทโตโยต้า/4,253.25.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 207/2559 ลว. 8 พ.ค. 59
2 ซ้ือวสัดุส่านักงาน,วสัดุคอมพิวเตอร์ 18,630.00     - ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์/18,630.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์/18,630.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 208/2559 ลว. 9 พ.ค. 59
3 จา้งท่าป้าย 13,328.00     - ตกลงราคา ร้านนิมติรศิลป์/13,328.-บาท ร้านนิมติรศิลป์/13,328.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 209/2559 ลว. 9 พ.ค. 59
4 จา้งซ่อมยานพาหนะ 8,660.00       - ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ/8,660.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ/8,660.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 210/2559 ลว. 9 พ.ค. 59
5 จา้งถา่ยเอกสาร 50,000.00     - ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/50,000.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/50,000.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 211/2559 ลว. 12 พ.ค. 59
5 จา้งถา่ยเอกสาร 3,820.00      ตกลงราคา ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/3,820.-บาท ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/3,820.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 212/2559 ลว. 16 พ.ค. 59
6 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 3,000.00      ตกลงราคา ร้านเยี มมวไิลพานิช/3,000.-บาท ร้านเยี มมวไิลพานิช/3,000.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 213/2559 ลว. 16 พ.ค. 59
7 จา้งถา่ยเอกสาร 3,670.00      ตกลงราคา ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/3,670.-บาท ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/3,670.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 214/2559 ลว. 16 พ.ค. 59
8 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 3,850.00      ตกลงราคา ร้านเยี มมวไิลพานิช/3,850.-บาท ร้านเยี มมวไิลพานิช/3,850.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 215/2559 ลว. 16 พ.ค. 59
9 จา้งถา่ยเอกสาร 3,000.00      ตกลงราคา ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/3,000.-บาท ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/3,000.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 216/2559 ลว. 16 พ.ค. 59

10 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 2,070.00      ตกลงราคา ร้านเยี มมวไิลพานิช/2,070.-บาท ร้านเยี มมวไิลพานิช/2,070.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 217/2559 ลว. 16 พ.ค. 59
11 จา้งท่าป้าย 1,000.00      ตกลงราคา ร้านเอกภพโฆษณา/1,000.-บาท ร้านเอกภพโฆษณา/1,000.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 218/2559 ลว. 16 พ.ค. 59
12 ซ้ือพันธุ์ปลา 4,850.00      ตกลงราคา ร้านเอกชยัพันธุ์ปลา/4,850.-บาท ร้านเอกชยัพันธุ์ปลา/4,850.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 219/2559 ลว. 16 พ.ค. 59
13 ซ้ืออปุกรณ์ไฟฟ้า 4,850.00      ตกลงราคา ร้านบัวพาณิชยรุ่์งเรือง/4,850.-บาท ร้านบัวพาณิชยรุ่์งเรือง/4,850.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 220/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
14 ซ้ืออปุกรณ์การเกษตร 4,850.00      ตกลงราคา ร้านสะโอดการเกษตร/4,850.-บาท ร้านสะโอดการเกษตร/4,850.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 221/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
15 จา้งซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ 1,800.00      ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์/1,800.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์/1,800.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 222/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
16 ซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 1,771.50      ตกลงราคา หจก.สมานจติร/1,771.50.-บาท หจก.สมานจติร/1,771.50.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 223/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
17 ซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิง (เบนซิน) 1,441.80      ตกลงราคา หจก.สมานจติร/1,441.80.-บาท หจก.สมานจติร/1,441.80.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 224/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
18 จา้งซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ 450.00         ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์/450.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์/450.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 225/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
19 จา้งท่าป้าย 750.00         ตกลงราคา ร้านองิค์/750.-บาท ร้านองิค์/750.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 226/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
20 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 4,290.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,290.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,290.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 227/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
21 จา้งซ่อมยานพาหนะ 754.35         ตกลงราคา บริษัทโตโยต้า/754.35.-บาท บริษัทโตโยต้า/754.35.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 228/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
22 จา้งถา่ยเอกสาร 3,200.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/3,200.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/3,200.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 229/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
23 จา้งท่าป้าย 750.00         ตกลงราคา ร้านองิค์/750.-บาท ร้านองิค์/750.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 230/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
24 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 4,290.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,290.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,290.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 231/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
25 จา้งถา่ยเอกสาร 3,200.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/3,200.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/3,200.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 232/2559 ลว. 19 พ.ค. 59
26 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี ) 6,400.00      ตกลงราคา ร้านหลีฮ้ัวแบตเตอรี /6,400.-บาท ร้านหลีฮ้ัวแบตเตอรี /6,400.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 233/2559 ลว. 23 พ.ค. 59

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม  2559
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค  6
วันที่  30 พฤษภำคม 2559



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

27 จา้งซ่อมเครื องสูบน้่า 16,800.00    ตกลงราคา ร้าน อู่ ประดิษฐ์/16,800.-บาท ร้าน อู่ ประดิษฐ์/16,800.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 234/2559 ลว. 23 พ.ค. 59

28 จา้งซ่อมยานพาหนะ 29,000.00    ตกลงราคา ร้าน อู่ อ.การชา่ง/29,000.-บาท ร้าน อู่ อ.การชา่ง/29,000.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 235/2559 ลว. 23 พ.ค. 59
29 จา้งซ่อมเครื องกา่หนดพิกดั (GPS) 6,500.00      ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์/6,500.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์/6,500.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 236/2559 ลว. 23 พ.ค. 59
30 ซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 12,252.68    ตกลงราคา หจก.สมานจติร/12,252.68.-บาท หจก.สมานจติร/12,252.68.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 237/2559 ลว. 23 พ.ค. 59
31 ซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 13,718.00    ตกลงราคา หจก.สมานจติร/13,718.-บาท หจก.สมานจติร/13,718.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 238/2559 ลว. 23 พ.ค. 59
32 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 3,975.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/3,975.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/3,975.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 239/2559 ลว. 23 พ.ค. 59
33 จา้งถา่ยเอกสาร 2,100.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/2,100.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/2,100.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 240/2559 ลว. 23 พ.ค. 59
34 จา้งถา่ยเอกสาร 65,225.00    ตกลงราคา ร้านกอ๊ปปี้ปร๊ิน/65,225.-บาท ร้านกอ๊ปปี้ปร๊ิน/65,225.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 241/2559 ลว. 25 พ.ค. 59
35 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 47,324.00    ตกลงราคา ร้านเยี มมวไิลพานิช/47,324.-บาท ร้านเยี มมวไิลพานิช/47,324.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 242/2559 ลว. 26 พ.ค. 59
36 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 4,800.00      ตกลงราคา ร้าน พี แอนด์ เจ/4,800.-บาท ร้าน พี แอนด์ เจ/4,800.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 243/2559 ลว. 30 พ.ค. 59
37 จา้งถา่ยเอกสาร 4,800.00      ตกลงราคา ร้าน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บาท ร้าน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 244/2559 ลว. 30 พ.ค. 59
38 จา้งถา่ยเอกสาร 4,500.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,500.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,500.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 245/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
39 จา้งถา่ยเอกสาร 4,500.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,500.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,500.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 246/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
40 จา้งถา่ยเอกสาร 4,500.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,500.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,500.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 247/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
41 จา้งถา่ยเอกสาร 4,500.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,500.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,500.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 248/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
42 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 4,900.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,900.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,900.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 249/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
43 จา้งถา่ยเอกสาร 2,300.00      ตกลงราคา ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/2,300.-บาท ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/2,300.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 250/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
44 ซ้ืออปุกรณ์การเกษตร 4,480.00      ตกลงราคา ร้านวทิยาอฐิบล็อค/4,480.-บาท ร้านวทิยาอฐิบล็อค/4,480.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 251/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
45 ซ้ือพันธุ์ไม้ 3,920.00      ตกลงราคา ร้านสมานพันธไ์ม/้3,920.-บาท ร้านสมานพันธไ์ม/้3,920.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 252/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
46 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 1,900.00      ตกลงราคา ร้านอรรถราพันธ/์1,900.-บาท ร้านอรรถราพันธ/์1,900.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 253/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
47 จา้งท่าป้าย 1,600.00      ตกลงราคา ร้านนิมติรศิลป์/1,600.-บาท ร้านนิมติรศิลป์/1,600.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 254/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
48 จา้งท่าป้าย 700.00         ตกลงราคา ร้านนิมติรศิลป์/700.-บาท ร้านนิมติรศิลป์/700.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 255/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
49 จา้งถา่ยเอกสาร 2,700.00      ตกลงราคา ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/2,700.-บาท ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/2,700.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 256/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
50 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 2,400.00      ตกลงราคา ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /2,400.-บาท ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /2,400.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 257/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
51 จา้งท่าป้าย 700.00         ตกลงราคา ร้านนิมติรศิลป์/700.-บาท ร้านนิมติรศิลป์/700.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 258/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
52 จา้งถา่ยเอกสาร 2,700.00      ตกลงราคา ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/2,700.-บาท ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/2,700.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 259/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
53 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 2,400.00      ตกลงราคา ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /2,400.-บาท ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /2,400.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 260/2559 ลว. 31 พ.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 จา้งท่าป้าย 700.00         ตกลงราคา ร้านนิมติรศิลป์/700.-บาท ร้านนิมติรศิลป์/700.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 261/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
55 จา้งถา่ยเอกสาร 2,640.00      ตกลงราคา ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/2,640.-บาท ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/2,640.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 262/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
56 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 2,430.00      ตกลงราคา ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /2,430.-บาท ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /2,430.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 263/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
57 จา้งท่าป้าย 700.00         ตกลงราคา ร้านนิมติรศิลป์/700.-บาท ร้านนิมติรศิลป์/700.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 264/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
58 จา้งถา่ยเอกสาร 2,640.00      ตกลงราคา ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/2,640.-บาท ร้านบีเจ.กอ๊ปปี้/2,640.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 265/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
59 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 2,380.00      ตกลงราคา ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /2,380.-บาท ร้านนิวโฟลเดอร์สเตชั นเนอรี /2,380.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 266/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
60 จา้งท่าอพัซิลเวอร์ไวท์ 10,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอ เค ปราจนี/10,000.-บาท บริษัท โอ เค ปราจนี/10,000.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 267/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
61 จา้งถา่ยเอกสาร 4,200.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,200.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,200.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 268/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
62 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 1,975.00      ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/1,975.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/1,975.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 269/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
63 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) 11,960.00    ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ/11,960.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ/11,960.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 270/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
64 จา้งซ่อมยานพาหนะ 18,300.00    ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ/18,300.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ/18,300.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 271/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
65 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) 15,800.00    ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ/15,800.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ/15,800.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 272/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
66 จา้งซ่อมยานพาหนะ (แอร์) 11,950.00    ตกลงราคา ร้านธเนศแอร์/11,950.-บาท ร้านธเนศแอร์/11,950.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 273/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
67 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี ) 2,900.00       - ตกลงราคา ร้านหลีฮ้ัวแบตเตอรี /2,900.-บาท ร้านหลีฮ้ัวแบตเตอรี /2,900.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 274/2559 ลว. 31 พ.ค. 59
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