
แบบ สขร. 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๑ 

หน่วยงาน นจห.สน.ผบ.ดม. 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา 
วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๑,๑๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๑,๑๐๐.-บาท 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๑,๑๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๒ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๓๐,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
หจก.รัชดาก๊อปป็ จ่ากัด 

๓๐,๐๐๐.-บาท 
หจก.รัชดาก๊อปป็ จ่ากัด 

๓๐,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๓ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๗๐,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน กชกร ซัพพลาย 

๗๐,๐๐๐.-บาท 
ร้าน กชกร ซัพพลาย 

๗๐,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๔ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๑๓,๒๐๐.-บาท เจาะจง 
ธนาบุตร เทรดดิ้ง 
๑๓,๒๐๐.-บาท 

ธนาบุตร เทรดดิ้ง 
๑๓,๒๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๕ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๙,๙๙๙.-บาท เจาะจง 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๙,๙๙๙.-บาท 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๙,๙๙๙.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

  



ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา 
วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๖ จัดซื้อบัตรยานพาหนะ ๑๘๐,๒๕๐.-บาท เจาะจง 
บ. สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 

๑๘๐,๒๕๐.-บาท 
บ. สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 

๑๘๐,๒๕๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๗ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๕๐,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน กชกร ซัพพลาย 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ร้าน กชกร ซัพพลาย 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๘ จ้างเหมาบริการ 5งาน ๓๗,๕๐๐.-บาท เจาะจง ๓๗,๕๐๐.-บาท ๓๗,๕๐๐.-บาท ราคาต ่าสุด 

๙ จ้างเหมาบริการ 3งาน ๒๒,๕๐๐.-บาท เจาะจง ๒๒,๕๐๐.-บาท ๒๒,๕๐๐.-บาท ราคาต ่าสุด 

๑๐ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ๑๖,๒๗๕.-บาท เจาะจง 
บ.สามผล จ่ากัด 
๑๖,๒๗๕.-บาท 

บ.สามผล จ่ากัด 
๑๖,๒๗๕.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๑๑ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ๑๘,๔๔๕.-บาท เจาะจง 
บ.สามผล จ่ากัด 
๑๘,๔๔๕.-บาท 

บ.สามผล จ่ากัด 
๑๘,๔๔๕.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๑๒ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๕๐,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๕๐,๐๐๐.-บาท 

ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๕๐,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 
  



 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา 
วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑๓ 
 

จัดซื้อข้าวสาร 
. 

๔๕,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย 
๔๕,๐๐๐.-บาท 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร
แห่งประเทศไทย 
๔๕,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๑๔ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๒๑,๔๘๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๒๑,๔๘๐.-บาท 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๒๑,๔๘๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๑๕ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๗,๕๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๗,๕๐๐.-บาท 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๗,๕๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๑๖ จ้างเหมาบริการซักผ้า ๖,๖๓๒.-บาท เจาะจง ๖,๖๓๒.-บาท ๖,๖๓๒.-บาท ราคาต ่าสุด 

๑๗ จัดซื้อน้่าดื มบริโภค ๒,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๒,๐๐๐.-บาท 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๒,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๑๘ จัดซื้อวัสดุส่านักงาน ๕๕,๖๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๕๕,๖๐๐.-บาท 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๕๕,๖๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๑๙ จัดซื้อบัตรยานพาหนะ ๙๗,๓๐๐.-บาท เจาะจง 
บ. สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 

๙๗,๓๐๐.-บาท 
บ. สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 

๙๗,๓๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

 

 

 



 

 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา 
วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๒๐ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๒๒,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๒๒,๐๐๐.-บาท 

ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๒๒,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๒๑ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ๑๘,๖๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๑๘,๖๐๐.-บาท 

ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๑๘,๖๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๒๒ จัดเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๗,๗๓๔.-บาท เจาะจง 
หจก.รัชดาก๊อปปี้ 

๗,๗๓๔.-บาท 
หจก.รัชดาก๊อปปี้ 

๗,๗๓๔.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๒๓ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ๒๕,๗๓๓.๗๖.-บาท เจาะจง 
บ. สมพล จ่ากัด 

๒๕,๗๓๓.๗๖.-บาท 
บ. สมพล จ่ากัด 

๒๕,๗๓๓.๗๖.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๒๔ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ๒๑,๔๔๔.๘๐.-บาท เจาะจง 
บ. สมพล จ่ากัด 

๒๑,๔๔๔.๘๐.-บาท 
บ. สมพล จ่ากัด 

๒๑,๔๔๔.๘๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๒๕ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ๑,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน ทองวัฒน์ กรุ๊ป 

๑,๐๐๐.-บาท 
ร้าน ทองวัฒน์ กรุ๊ป 

๑,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๒๖ จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพผู้บ่าบัด ๓๖,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน ธนาบุตร เทรดดิ้ง 

๓๖,๐๐๐.-บาท 
ร้าน ธนาบุตร เทรดดิ้ง 

๓๖,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

  



 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา 
วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๒๗ จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพผู้บ่าบัด ๖๘,๔๐๐.-บาท เจาะจง ร้าน พีเอ็มเอ็น ซัพพลาย 
๖๘,๔๐๐.-บาท 

ร้าน พีเอ็มเอ็น ซัพพลาย 
๖๘,๔๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๒๘ จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพผู้บ่าบัด ๙๗,๒๐๐.-บาท เจาะจง ร้าน ภัทรลดา มาร์เก็ตติ้ง 
๙๗,๒๐๐.-บาท 

ร้าน ภัทรลดา มาร์เก็ตติ้ง 
๙๗,๒๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๒๙ จัดเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๙,๓๙๗.-บาท เจาะจง หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๙,๓๙๗.-บาท 

หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๙,๓๙๗.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๓๐ จัดเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๙,๕๑๓.-บาท เจาะจง หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๙,๕๑๓.-บาท 

หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๙,๕๑๓.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๓๑ จัดเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๗,๗๓๔.-บาท เจาะจง หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๗,๗๓๔.-บาท 

หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๗,๗๓๔.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๓๒ จัดซื้ออาภรณ์ภัณฑ์ผู้บ่าบัด ๔๖,๘๐๐.-บาท เจาะจง ร้าน ภัทรภัณท์ 
๔๖,๘๐๐.-บาท 

ร้าน ภัทรภัณท์ 
๔๖,๘๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๓๓ จัดซื้อวัสดุใช้ส่วนตัวผู้บ่าบัด ๑๐,๘๐๐.-บาท เจาะจง ร้าน ธนาบุตร เทรดดิ้ง 
๑๐,๘๐๐.-บาท 

ร้าน ธนาบุตร เทรดดิ้ง 
๑๐,๘๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๓๔ จัดซื้อบัตรยานพาหนะ ๙๗,๓๐๐.-บาท เจาะจง 
บ. สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์  

๙๗,๓๐๐.-บาท 
บ. สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 

๙๗,๓๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๑ 

หน่วยงาน นจห.สน.ผบ.ดม. 

 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา 
วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑ จัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะ ๖,๘๙๐.๘๐.-บาท เจาะจง ร้าน รุ่งชัยยนต์ 
๖,๘๙๐.๘๐.-บาท 

ร้าน รุ่งชัยยนต์ 
๖,๘๙๐.๘๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๒ จัดซื้อวัสดุใช้ในหลักสูตร ๓๙,๖๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๓๙,๖๐๐.-บาท 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๓๙,๖๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๓ จัดซื้อน้่าดื มบริโภค ๒,๐๐๐.-บาท เจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 
๒,๐๐๐.-บาท 

ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 
๒,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๔ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท เจาะจง บ. สมพล จ่ากัด 
๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท 

บ. สมพล จ่ากัด 
๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๕ จัดซื้อวัสดุในกิจกรรมเอดส์ ๓,๙๐๐.-บาท เจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 
๓,๙๐๐.-บาท 

ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 
๓,๙๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๖ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ๑๔,๕๗๔.๒๔.-บาท เจาะจง บ. สมพล จ่ากัด 
๑๔,๕๗๔.๒๔.-บาท 

บ. สมพล จ่ากัด 
๑๔,๕๗๔.๒๔.-บาท 

ราคาต ่าสุด 
 

 



ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา 
วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๗ จัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะ ๖๔,๐๔๔.๘๕.-บาท เจาะจง 
บ. รุ่งชัยยนต์ จก. 

๖๔,๐๔๔.๘๕.-บาท 
บ. รุ่งชัยยนต์ จก. 

๖๔,๐๔๔.๘๕.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๘ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท เจาะจง 
บ. สมพล จ่ากัด 

๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท 
บ. สมพล จ่ากัด 

๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๙ จัดซื้อบัตรยานพาหนะ ๙๖,๒๐๐.-บาท เจาะจง บ. สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์  
๙๖,๒๐๐.-บาท 

บ. สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์  
๙๖,๒๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๖๑ 

หน่วยงาน นจห.สน.ผบ.ดม. 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา 
วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑ ขอรับการสนับสนุนข้าวสาร ๒๗๐,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย 

๒๗๐,๐๐๐.-บาท 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร
แห่งประเทศไทย 

๒๗๐,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๒ จัดซื้อข้าวสาร ๔๕,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย 

๔๕,๐๐๐.-บาท 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร
แห่งประเทศไทย 

๔๕,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๓ จัดซื้อข้าวสาร ๔๕,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย 

๔๕,๐๐๐.-บาท 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร
แห่งประเทศไทย 

๔๕,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๔ จัดซื้อข้าวสาร ๔๕,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 
องค์การคลังสินค้า 

๔๕,๐๐๐.-บาท 

องค์การคลังสินค้า 

๔๕,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๕ จัดซื้อข้าวสาร ๕๔,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 
องค์การคลังสินค้า 

๕๔,๐๐๐.-บาท 

องค์การคลังสินค้า 

๕๔,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๖ จัดซื้อข้าวสาร ๒๗,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 
องค์การคลังสินค้า 

๒๗,๐๐๐.-บาท 

องค์การคลังสินค้า 

๒๗,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๗ จัดซื้อข้าวสาร ๒๗,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 
 

๒๗,๐๐๐.-บาท 
 

๒๗,๐๐๐.-บาท ราคาต ่าสุด 



๘ จัดซื้อวัสดุในราชการ 
พัน.สห.ทอ. 

๖๘,๖๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๖๘,๖๐๐.-บาท 

ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๖๘,๖๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๙ จัดซื้อวัสดุในราชการ 
พัน.สห.ทอ. ๙๙,๐๐๐.-บาท เจาะจง 

ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๙๙,๐๐๐.-บาท 

ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๙๙,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๑๐ จัดซื้อน้่าดื มบริโภค ๒,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๒,๐๐๐.-บาท 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๒,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๑๑ จ้างเหมาบริการ 3งาน ๒๒,๕๐๐.-บาท เจาะจง ๒๒,๕๐๐.-บาท ๒๒,๕๐๐.-บาท ราคาต ่าสุด 

๑๒ จ้างเหมาบริการ 5งาน ๓๗,๕๐๐.-บาท เจาะจง ๓๗,๕๐๐.-บาท ๓๗,๕๐๐.-บาท ราคาต ่าสุด 

๑๓ จัดซื้อวัสดุในราชการ ๒,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๒,๐๐๐.-บาท 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๒,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๑๔ จัดซื้อวัสดุในราชการ ๕,๐๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๕,๐๐๐.-บาท 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๕,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๑๕ จัดซื้อวัสดุในราชการ ๑,๑๑๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๑,๑๑๐.-บาท 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๑,๑๑๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

 

๑๖ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท เจาะจง 
บ. สมพล จ่ากัด 

๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท 

บ. สมพล จ่ากัด 

๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 



๑๗ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ๑๖,๐๘๓.๖๐.-บาท เจาะจง 
บ. สมพล จ่ากัด 

๑๖,๐๘๓.๖๐.-บาท 

บ. สมพล จ่ากัด 

๑๖,๐๘๓.๖๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๑๘ จัดซื้อวัสดุในราชการ ๒๖,๘๕๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๒๖,๘๕๐.-บาท 

ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๒๖,๘๕๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๑๙ จัดซื้อข้าวสาร ๕๔,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 
องค์การคลังสินค้า 

๕๔,๐๐๐.-บาท 

องค์การคลังสินค้า 

๕๔,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๒๐ จัดเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๙,๒๔๓.-บาท เจาะจง 
หจก.รัชดาก๊อปปี้ 

๙,๒๔๓.-บาท 

หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๙,๒๔๓.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๒๑ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ๑๖,๑๑๐.๖๐.-บาท เจาะจง 
บ. สมพล จ่ากัด 

๑๖,๑๑๐.๖๐.-บาท 

บ. สมพล จ่ากัด 

๑๖,๑๑๐.๖๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๒๒ จัดเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๙,๑๖๘.-บาท เจาะจง 
หจก.รัชดาก๊อปปี้ 

๙,๑๖๘.-บาท 

หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๙,๑๖๘.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๒๓ จัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะ ๔๐,๘๓๑.๒๐-บาท เจาะจง 
บ. รุ่งชัยยนต์ จก. 
๔๐,๘๓๑.๒๐-บาท 

บ. รุ่งชัยยนต์ จก. 
๔๐,๘๓๑.๒๐-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๒๔ จัดซื้อวัสดุในราชการ ๒,๑๕๙.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๒,๑๕๙.-บาท 

ร้าน รุ่งกิจไพศาล 
๒,๑๕๙.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

 

 


