
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อเครื่องเขียน-แบบพิมพ 

ตลับหมึกโทรเนอร 35A

ทดแทนของเดิม เพื่อใชในงาน

สารบรรณ

         2,700.00          2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 2,140.- 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,140.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 1 ก.ค. 2562

2 ซื้อน้ําดื่ม          2,430.00          2,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา ราคาที่เสนอ 

2,430.- บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,430.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 3 ก.ค. 2562

3 จางพิมพภาพพระบรมฉายา

ลักษณ (กระดาษโฟโต) ฝ.กส.

            700.00             700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จักรวาลโฟโต 

ดิจิตอล

ราคาที่เสนอ 475.- บาท

ราน จักรวาลโฟโต 

ดิจิตอล

ที่ตกลงซื้อ/จาง 475.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562

4 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด (ชุด

เสิรฟกาแฟพรอมถวยกาแฟฯ)

 ทดแทนของเดิม เพื่อใชใน

งานการประชุม

         4,958.70          4,958.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทราพอรซเลน 

จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,508.70 

บาท

บริษัท ภัทราพอรซเลน 

จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,508.70 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562

สมาคมสโมสรองคการ

อุตสาหกรรมปาไม

ราคาที่เสนอ 1,200.- 

บาท

สมาคมสโมสรองคการ

อุตสาหกรรมปาไม

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,200.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   31   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

บริษัท กรุงเทพ

เครื่องครัว จํากัด

ราคาที่เสนอ 2,250.- 

บาท

บริษัท กรุงเทพ

เครื่องครัว จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,250.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562

5 จางทําสติกเกอรติดบน 

pp.board เพื่อใชในโอกาศ

เฉลิมพระชนมพรรษาและวัน

สําคัญ ฝ.กส.

         6,800.00          6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เกาเกากาว กราฟฟก 

(สํานักงานใหญ)

ราคาที่เสนอ 6,741.- 

บาท

เกาเกากาว กราฟฟก 

(สํานักงานใหญ)

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,741.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562

6 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด ทดแทน

ของเดิม เพื่อใชในงานบริหาร

ทั่วไป

         6,800.00          6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่เสนอ 6,730.30 

บาท

หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,730.30 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง)

ลงวันที่ 5 ก.ค. 2562

7 ซื้อหมึกปริ้นเตอร hp678 

หมึกดําและหมึกสี ทดแทน

ของเดิม เพื่อใชในงานบริหาร

ทั่วไป

         1,900.00          1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 4,387.- 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

4,387.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 ก.ค. 2562

8 ซื้ออุปกรณทําความสะอาด ไม

ถูพื้นดามยาว, ไมกวาด กทม., 

ไมกวาดดอกหญา งานบริหาร

ทั่วไป

            815.00             815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 815.- บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 815.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 8 ก.ค. 2562

9 ซื้ออุปกรณทําความสะอาด 

ไดแก ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน

  งานบริหารทั่วไป

            809.00             809.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ

บิวชั่น ซิลเทม จํากัด

ราคาที่เสนอ 809.- บาท

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ

บิวชั่น ซิลเทม จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

809.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 8 ก.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

10 ซื้ออุปกรณเครื่องใชเบ็ดเตล็ด 

เพื่อใชใน ฝ.กส.

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 749.95 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

749.95 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562

11 ซื้อของเพื่อเตรียมงานวัน อ.

อ.ป. ไดแก ธูปเทียน ผา 3 สี 

มาลัยดาวเรือง เทียนน้ํามนตฯ 

งานบริหารทั่วไป

         1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สินพัฒน

ราคาที่เสนอ 1,185.- 

บาท

ราน สินพัฒน

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,185.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 16 ก.ค. 2562

12 ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 

จํานวน 200 รีม

        16,906.00         16,906.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 

ราคาที่เสนอ 16,906.- 

บาท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

16,906.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562

13 ซื้อของเพื่อจัดเปนเครื่องไทย

ธรรมถวายพระในงานวัน อ.

อ.ป.

         5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ

บิวชั่น ซิลเทม จํากัด

ราคาที่เสนอ 2,084.- 

บาท

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ

บิวชั่น ซิลเทม จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,084.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562

ราน ยุพดีวานิช

ราคาที่เสนอ 2,070.- 

บาท

ราน ยุพดีวานิช

ที่ตกลงซื้อ/จาง 2,070.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562

14 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด เพื่อไวใช

ตกแตงในงานพระราชพิธี วัน

คลายวันพระราชสมภพ ร.10

         2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทอดธงทอง

ราคาที่เสนอ 2,000.- 

บาท

ราน เทอดธงทอง

ที่ตกลงซื้อ/จาง 2,000.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

15 ซื้อของเพื่อจัดเตรียมงานวัน 

อ.อ.ป.  งานบริหารทั่วไป

            300.00             300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น

เตอร (ปทุมธานี) สาขาที่

 00744

ราคาที่เสนอ 199.- บาท

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น

เตอร (ปทุมธานี) สาขาที่

 00744

ที่ตกลงซื้อ/จาง 199.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562

อัศวสุนทร

ราคาที่เสนอ 85.- บาท

อัศวสุนทร

ที่ตกลงซื้อ/จาง 85.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562

16 ซื้อปายคลองคอ เพื่อใชในงาน

วันสถาปนา 72 ป ของ ฝ.กส.

            592.00             592.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อะยูกิ 

ราคาที่เสนอ 592.- บาท

ราน อะยูกิ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 592.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562

17 จางทําปายประชาสัมพันธ

กิจกรรมการขอรับบริจาคฯ ใน

โอกาสการจัดงานวันสถาปนา 

อ.อ.ป. โดย ฝ.กส.

            880.00             880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 

พลอยสวยการพิมพ

ราคาที่เสนอ 880.- บาท

หางหุนสวนจํากัด 

พลอยสวยการพิมพ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

880.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562

18 ซื้อเครื่องแตงกายชุดเสื้อผา

ไทยและเครื่องประดับ สําหรับ

เจาหนาที่ตอนรับในงานวันสถ

ปานา อ.อ.ป. โดย ฝ.กส

         9,600.00          9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน โอบกิจ

ราคาที่เสนอ 9,600.- 

บาท

ราน โอบกิจ

ที่ตกลงซื้อ/จาง 9,600.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562

19 ซื้อดอกไม ตนไม จัดในงานวัน

สถาปนา อ.อ.ป. โดย ฝ.กส.

         5,100.00          5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สวนไทรแมวเหมียว ขาย

ไทรประดับ

ราคาที่เสนอ 5,100.- 

บาท

สวนไทรแมวเหมียว ขาย

ไทรประดับ

ที่ตกลงซื้อ/จาง 5,100.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ก.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

20 จางพิมพสิ่งพิมพ ซองขยายขาง

 C4 จํานวน 10,000 ซอง 

สวนพัสดุ

        34,240.00         34,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่เสนอ 34,240.- 

บาท

หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

34,240.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ก.ค. 2562

21 จางพิมพโฟมบอรดและภาพ

บนแคนวาส

         6,820.00          6,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 

พลอยสวยการพิมพ

ราคาที่เสนอ 6,820.- 

บาท

หางหุนสวนจํากัด 

พลอยสวยการพิมพ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,820.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ก.ค. 2562

22 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด ทดแทน

ของเดิม เพื่อใชในงานหนา

หองผูอํานวยการ

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 747.- บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

747.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 22 ก.ค. 2562

23 ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับจัดงาน

พิธีสดุดีวีรชนและยกยอง

ชมเชยผูปฏิบัติงาน ประจําป 

2562 โดย ฝ.ทม.

         2,462.00          2,462.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สินวิวัฒน บุญชู 

เจียรไพศาลเจริญ

ราคาที่เสนอ 562.- บาท

ราน สินวิวัฒน บุญชู 

เจียรไพศาลเจริญ

ที่ตกลงซื้อ/จาง 562.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 ก.ค. 2562

รานศักดิ์ชัย 

ราคาที่เสนอ 900.- บาท

รานศักดิ์ชัย 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 900.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 ก.ค. 2562

รานมาลัยแมมณี

ราคาที่เสนอ 1,000.- 

บาท

รานมาลัยแมมณี

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 ก.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

24 ซื้อหมึกพิมพ ทดแทนของเดิม 

ฝ.กส.

        11,000.00         11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 9,202.- 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

9,202.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 ก.ค. 2562

25 ซื้อผลไม ในการจัดงานวัน

สถาปนา อ.อ.ป. ป 2562 โดย 

งานสารบรรณ

         5,430.00          5,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานจันทรพร (ตลาด

มหานาค)

ราคาที่เสนอ 5,430.- 

บาท

รานจันทรพร (ตลาด

มหานาค)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 5,430.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562

26 ซื้อหมึกพิมพ ทดแทนของเดิม 

งานสารบรรณ

         7,500.00          7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 7,500.- 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

7,500.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562

27 จางพิมพสิ่งพิมพ ซองสีน้ําตาล

ขยายขาง ขนาด 11x16 นิ้ว 

จํานวน 4,000 ซอง สวนพัสดุ

        28,000.00         28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ราคาที่เสนอ 28,000.- 

บาท

ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

28,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562


	ก.ค.

