
ล ำดบั งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ที่ ที่จะซ้ือ/จำ้ง และรำคำที่ตกลงซ้ือ/จำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 17,341.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเยี่มมวไิลพำนิช/17,341.-บำท ร้ำนเยี่มมวไิลพำนิช/17,341.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 315/2559 ลว. 5 ก.ค. 59
2 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะ (ยำงรถยนต์) 11,960.00    ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิจ ำกดั/11,960.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิจ ำกดั/11,960.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 316/2559 ลว. 5 ก.ค. 59
3 จำ้งซ่อมยำนพำหนะ 14,570.00    ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิจ ำกดั/14,570.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิจ ำกดั/14,570.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 317/2559 ลว. 5 ก.ค. 59
4 จำ้งท ำส่ือประชำสัมพันธ์ 19,950.00    ตกลงรำคำ บริษัทโอเค กำรพิมพ์ จ ำกดั/19,950.-บำท บริษัทโอเค กำรพิมพ์ จ ำกดั/19,950.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 318/2559 ลว. 5 ก.ค. 59
5 จำ้งซ่อมยำนพำหนะ 9,480.20      ตกลงรำคำ บริษัทโตโยต้ำปรำจีนบุรี (1993) จ ำกดั/9,480.20.-บำท บริษัทโตโยต้ำปรำจีนบุรี (1993) จ ำกดั/9,480.20.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 318.1/2559 ลว. 6 ก.ค. 59
5 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 40,783.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเยี่มมวไิลพำนิช/40,783.-บำท ร้ำนเยี่มมวไิลพำนิช/40,783.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 319/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 93,800.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/93,800.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/93,800.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 320/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
7 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 24,600.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/24,600.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/24,600.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 321/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
8 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 19,014.40    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/19,014.40.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/19,014.40.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 322/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
9 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 32,629.73    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/32,629.73.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/32,629.73.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 323/2559 ลว. 8 ก.ค. 59

10 จำ้งซ่อมและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 5,250.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิจ ำกดั/5,250.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิจ ำกดั/5,250.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 324/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
11 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ี) 12,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนหลีฮ้ัวแบตเตอร์ร่ี/12,000.-บำท ร้ำนหลีฮ้ัวแบตเตอร์ร่ี/12,000.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 325/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
12 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองจกัรกล 70,400.00    ตกลงรำคำ บริษัทสิทธยินต์ จ ำกดั/70,400.-บำท บริษัทสิทธยินต์ จ ำกดั/70,400.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 326/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
13 จดัจำ้งซ่อมเคร่ืองสูบน้ ำ 4 เคร่ือง 31,400.00    ตกลงรำคำ อู่ ประดิษฐกำรชำ่ง/31,400.-บำท อู่ ประดิษฐกำรชำ่ง/31,400.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 327/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
14 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะ (ยำงรถยนต์) 95,600.00    ตกลงรำคำ หจก.ตะวันออกศูยน์บริกำรยำงใหญ/่95,600.-บำท หจก.ตะวันออกศูยน์บริกำรยำงใหญ/่95,600.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 328/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
15 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง (เบนซิลแกส๊โซฮอล์) 1,928.15      ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/1,928.15.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/1,928.15.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 329/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
16 จำ้งซ่อมยำนพำหนะ 2,250.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/2,250.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/2,250.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 330/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
17 จำ้งซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 900.00         ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/900.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/900.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 331/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
18 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะ 1,490.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/1,490.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/1,490.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 332/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
19 จำ้งซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 800.00         ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/800.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/800.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 333/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
20 จำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00         ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/400.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/400.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 334/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
21 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 2,400.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/2,400.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/2,400.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 335/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
22 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะ (ยำงรถยนต์) 11,960.00    ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/11,960.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/11,960.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 336/2559 ลว. 8 ก.ค. 59
23 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,700.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/1,700.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/1,700.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 337/2559 ลว. 11 ก.ค. 59
24 จำ้งซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 3 เคร่ือง 2,900.00      ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/2,900.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/2,900.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 338/2559 ลว. 11 ก.ค. 59
25 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,500.00      ตกลงรำคำ ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,500.-บำท ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,500.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 339/2559 ลว. 12 ก.ค. 59
26 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,250.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/1,250.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/1,250.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 339.1/2559 ลว. 12 ก.ค. 59

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม  2559
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค  6
วันที่  31 กรกฎำคม 2559



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

27 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,100.00      ตกลงรำคำ ร้ำนพีแอนด์เจ/4,100.-บำท ร้ำนพีแอนด์เจ/4,100.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 340/2559 ลว. 12 ก.ค. 59

28 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 750.00         ตกลงรำคำ ร้ำนหมกึเขม้กำรพิมพ์/750.-บำท ร้ำนหมกึเขม้กำรพิมพ์/750.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 340.1/2559 ลว. 12 ก.ค. 59
29 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,900.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,900.-บำท ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,900.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 341/2559 ลว. 13 ก.ค. 59
30 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,875.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/2,875.-บำท ร้ำนนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/2,875.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 342/2559 ลว. 13 ก.ค. 59
31 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 7,171.80      ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/7,171.80.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/7,171.80.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 343/2559 ลว. 13 ก.ค. 59
32 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 33,668.74    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/33,668.74.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/33,668.74.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 344/2559 ลว. 13 ก.ค. 59
33 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง (แกส๊โซฮอล์) 6,237.75      ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/6,237.75.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/6,237.75.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 345/2559 ลว. 13 ก.ค. 59
34 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง (แกส๊โซฮอล์) 5,694.08      ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/5,694.08.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/5,694.08.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 346/2559 ลว. 13 ก.ค. 59
35 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บำท ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 347/2559 ลว. 13 ก.ค. 59
36 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนพีแอนด์เจ/4,800.-บำท ร้ำนพีแอนด์เจ/4,800.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 348/2559 ลว. 13 ก.ค. 59
37 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,075.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,075.-บำท ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,075.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 349/2559 ลว. 14 ก.ค. 59
38 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,825.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/2,825.-บำท ร้ำนนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/2,825.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 350/2559 ลว. 14 ก.ค. 59
39 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 15,192.00    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/15,192.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/15,192.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 351/2559 ลว. 14 ก.ค. 59
40 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 18,432.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/18,432.-บำท ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/18,432.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 352/2559 ลว. 14 ก.ค. 59
41 จดัซ้ือสัวดุคอมพิวเตอร์ 12,350.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/12,350.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/12,350.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 353/2559 ลว. 14 ก.ค. 59
42 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,450.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/1,450.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/1,450.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 354/2559 ลว. 14 ก.ค. 59
43 จดัจำ้งผลิตน้ ำอื่มบรรจขุวด 40,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนน้ ำด่ืมรุ่งเรือง/40,000.-บำท ร้ำนน้ ำด่ืมรุ่งเรือง/40,000.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 355/2559 ลว. 14 ก.ค. 59
44 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 18,840.00    ตกลงรำคำ หจก.ศุภผลปรำจนี/18,840.-บำท หจก.ศุภผลปรำจนี/18,840.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 356/2559 ลว. 14 ก.ค. 59
45 จดัจำ้งปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภำยใน 65,034.60    ตกลงรำคำ บริษัทแหลมทองเทเลคอมฯ จ ำกัด/65,034.60.-บำท บริษัทแหลมทองเทเลคอมฯ จ ำกัด/65,034.60.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 357/2559 ลว. 15 ก.ค. 59
46 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 20,458.58    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/20,458.58.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/20,458.58.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 358/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
47 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,700.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,700.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,700.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 359/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
48 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำรและท ำรูปเล่ม 2,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,000.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,000.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 360/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
49 จดัจำ้งท ำป้ำย 600.00         ตกลงรำคำ ร้ำนอิ้งค์ 2554/600.-บำท ร้ำนอิ้งค์ 2554/600.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 361/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
50 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,000.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,000.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 362/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
51 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 2,500.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,500.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,500.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 363/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
52 จดัจำ้งท ำป้ำย 750.00         ตกลงรำคำ ร้ำนอิ้งค์ 2554/750.-บำท ร้ำนอิ้งค์ 2554/750.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 364/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
53 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,940.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,940.-บำท ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,940.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 365/2559 ลว. 21 ก.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 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 3,915.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/3,915.-บำท ร้ำนนิวโฟลเดอร์สเตชั่นเนอร่ี/3,915.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 366/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
55 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 3,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/3,000.-บำท ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/3,000.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 367/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
56 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 3,520.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/3,520.-บำท ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/3,520.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 368/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
57 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 4,430.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/4,430.-บำท ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/4,430.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 369/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
58 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,900.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,900.-บำท ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,900.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 370/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
59 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 4,950.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/4,950.-บำท ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/4,950.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 371/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
60 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,000.-บำท ร้ำนบี.เจ.กอ๊ปปี้/4,000.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 372/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
61 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 4,970.00      ตกลงรำคำ ร้ำนแบมบอสกำรปัก/4,970.-บำท ร้ำนแบมบอสกำรปัก/4,970.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 373/2559 ลว. 21 ก.ค. 59
62 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บำท ร้ำน จ.ซีร็อคซ์/4,800.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 374/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
63 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,800.00      ตกลงรำคำ ร้ำนพีแอนด์เจ/4,800.-บำท ร้ำนพีแอนด์เจ/4,800.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 375/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
64 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง 12,546.36    ตกลงรำคำ หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/12,546.36.-บำท หจก.สมำนจติรกรุ๊ป/12,546.36.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 376/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
65 จดัจำ้งท ำป้ำย 5,775.00      ตกลงรำคำ ร้ำนนิมติรศิลป์/5,775.-บำท ร้ำนนิมติรศิลป์/5,775.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 377/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
66 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 3,765.00      ตกลงรำคำ ร้ำนเด่นฟ้ำ/3,765.-บำท ร้ำนเด่นฟ้ำ/3,765.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 378/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
67 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 19,108.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/19,108.-บำท ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/19,108.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 379/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
68 จดัจำ้งซ่อมเคร่ืองสูบน้ ำ 4 เคร่ือง 37,800.00    ตกลงรำคำ อู่ ประดิษฐกำรชำ่ง/37,800.-บำท อู่ ประดิษฐกำรชำ่ง/37,800.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 380/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
69 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 2,400.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 381/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
70 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,100.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,100.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,100.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 382/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
71 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 3,500.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/3,500.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/3,500.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 383/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
72 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 2,400.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 384/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
73 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 2,400.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 385/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
74 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,000.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,000.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 386/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
75 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,100.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,100.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/4,100.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 387/2559 ลว. 25 ก.ค. 59
76 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 2,400.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 388/2559 ลว. 26 ก.ค. 59
77 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำร 2,400.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/2,400.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 389/2559 ลว. 26 ก.ค. 59
78 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 3,700.00      ตกลงรำคำ ร้ำนต้นฉบับมะขำม/3,700.-บำท ร้ำนต้นฉบับมะขำม/3,700.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 390/2559 ลว. 26 ก.ค. 59
79 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 13,827.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/13,827.-บำท ร้ำนเยี่ยมวไิลพำนิช/13,827.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 391/2559 ลว. 29 ก.ค. 59
80 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 29,600.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/29,600.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/29,600.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 392/2559 ลว. 29 ก.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 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 92,230.00    ตกลงรำคำ ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/92,230.-บำท ร้ำนภำคินคอมพิวเตอร์/92,230.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 393/2559 ลว. 29 ก.ค. 59
82 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,450.00      ตกลงรำคำ บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/1,450.-บำท บริษัทพรชยัคำร์เซอร์วสิ จ ำกดั/1,450.-บำท รำคำต่ ำสุดและคุณภำพพัสดุ 394/2559 ลว. 29 ก.ค. 59
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