
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 12 อัน ๑,๑๒๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๖ /๖๔ ลว. ๒/๑๑/๖๔
๒ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 1 อนั ๔๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๗ /๖๔ ลว. ๒/๑๑/๖๔
๓ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2563 ๒๘๙,๘๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๘ /๖๔ ลว. ๕/๑๑/๖๔
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ระบบเลเซอร์สีฯ ๖,๕๐๒.๕๕ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๙ /๖๔ ลว. ๘/๑๑/๖๔
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2476 ๓,๒๐๐.๙๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๐ /๖๔ ลว. ๘/๑๑/๖๔
๖ ขออนุมติัจดัจง่ซ่อมรถยนต์ นจ 2497 นบ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๑ /๖๔ ลว. ๘/๑๑/๖๔
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2491 นบ ๒,๒๕๕.๐๓ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๒ /๖๔ ลว. ๙/๑๑/๖๔
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 3360 นบ ๓,๑๔๒.๐๖ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๓ /๖๔ ลว. ๙/๑๑/๖๔
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์มลัติฟังกช์ั น ๗,๑๑๒.๐๘ ๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๔ /๖๔ ลว. ๙/๑๑/๖๔

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๑,๗๙๗.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์ยเูนี ยน จ ากดั บ.คอมพิวเตอร์ยเูนี ยน จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๕ /๖๔ ลว. ๑๐/๑๑/๖๔
๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 8 รายการ10 อัน ๗๔๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๖ /๖๔ ลว. ๑๐/๑๑/๖๔
๑๒ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 7 อนั ๕๓๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 347 /๖๔ ลว. ๑๐/๑๑/๖๔
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3591 นบ ๙,๑๗๒.๐๔ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 348 /๖๔ ลว. ๑๖/๑๑/๖๔
๑๔ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 5 อนั ๕๕๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 349 /๖๔ ลว. ๑๖/๑๑/๖๔
๑๕ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 6 อนั ๔๒๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 350 /๖๔ ลว. ๑๗/๑๑/๖๔
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3590 นบ ๘,๘๖๙.๘๗ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 351 /๖๔ ลว. ๑๗/๑๑/๖๔
๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 2 อัน ๑๖๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 352 /๖๔ ลว. ๑๘/๑๑/๖๔
๑๘ ขอนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3589 นบ ๑๔,๖๘๑.๗๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 353 /๖๔ ลว. ๑๘/๑๑/๖๔
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ 40-1866 นบ ๙๔,๙๐๐.๐๐ ๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ แอร์บัส หจก.อานันท์ แอร์บัส ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๔ /๖๔ ลว. ๑๙/๑๑/๖๔
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ ๒๐,๓๓๐.๐๐ ๒๐,๓๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๕ /๖๔ ลว. ๒๓/๑๑/๖๔
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตหมวก จ านวน 2,800 ใบ ๔๙๘,๔๐๐.๐๐ ๔๙๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.น ารุ่ง เรยอ่น จ ากดั บ.น ารุ่ง เรยอ่น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๖ /๖๔ ลว. ๒๓/๑๑/๖๔
๒๒ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตน้ าดื ม จ านวน 110,000 ขวด ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๗ /๖๔ ลว. ๒๓/๑๑/๖๔
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือและโปรเตอร์ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มทีรัพยดี์ 2018 จ ากดั บ.มทีรัพยดี์ 2018 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๘ /๖๔ ลว. ๒๓/๑๑/๖๔
๒๔ ขออุมัติจัดจ้างผลิตและประชาสัมพันธ ์นสพ.ข่าวสด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ขา่วสด จ ากดั บ.ขา่วสด จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๙ /๖๔ ลว. ๒๓/๑๑/๖๔
๒๕ ขออนุมติัจา้งเหมาฉดีพ่นน้ ายาฯ ๕,๖๙๒.๔๐ ๕,๖๙๒.๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๐ /๖๔ ลว. ๒๔/๑๑/๖๔
๒๖ ขออนุมติัจา้งประชาสัมพันธข์า้งรถฯ ๔๙๑,๑๓๐.๐๐ ๔๙๑,๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทย สมายล์ บัส จ ากดั บ.ไทย สมายล์ บัส จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 361 /๖๔ ลว. ๒๕/๑๑/๖๔
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1470 นบ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 362 /๖๔ ลว. ๒๖/๑๑/๖๔
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถนต์ กว  3596 นบ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 363 /๖๔ ลว. ๒๖/๑๑/๖๔
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 9057 นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 364 /๖๔ ลว. ๒๖/๑๑/๖๔
๓๐ ขออนุมตัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2473 นบ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 365 /๖๔ ลว. ๒๖/๑๑/๖๔
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ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออมุติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3341 นบ ๒,๒๙๖.๗๖ ๒,๒๙๖.๗๖ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 366 /๖๔ ลว. ๒๖/๑๑/๖๔
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2471 นบ ๑๒,๔๐๐.๐๐ ๑๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 367 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๑/๖๔
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2473 นบ ๒,๙๑๐.๐๓ ๒,๙๑๐.๐๓ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 368 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๑/๖๔
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3340 นบ ๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 369 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๑/๖๔
๓๕ ขออนุมติัจดันิทรรศการและแถถลงขา่วฯ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พฤกษ์ไพศาล 2019 จ ากดั บ.พฤกษ์ไพศาล 2019 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 370 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๑/๖๔
๓๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 8 รายการ 10 อัน ๑,๓๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 371 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๑/๖๔
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1931 นบ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 372 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๑/๖๔
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2719 นบ ๑๒,๔๐๐.๐๐ ๑๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 373 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๑/๖๔
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1468 นบ ๑๑,๒๙๕.๔๖ ๑๑,๒๙๕.๔๖ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 374 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๑/๖๔
๔๐ ขออนุมัติจัดซ้ือแอลกฮอล์ฯ จ านวน 180 แกลลอน ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ยพูีเอส เมดิคอล จ ากดั บ.ยพูีเอส เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๒ /๖๔ ลว. ๑/๑๑/๖๔
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือผ้าเครปผูกประดับฯ จ านวน 15 มว้น ๓๐,๔๙๕.๐๐ ๓๐,๔๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๓ /๖๕ ลว. ๑/๑๑/๖๔
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 21 รายการ ๑๐๓,๗๙๕.๐๐ ๑๐๓,๗๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๔๔ /๖๔ ลว. ๑/๑๑/๖๔
๔๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุช่างและไฟฟา้ จ านวน 28 รายการ ๒๐๕,๕๐๐.๐๐ ๒๐๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. ๑๔๕ /๖๔ ลว. ๑/๑๑/๖๔
๔๔ ขออนุมัตจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ๒๙,๐๑๘.๔๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แอมโปไมโครซิส จ ากดั บ.แอมโปไมโครซิส จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๖ /๖๔ ลว. ๑/๑๑/๖๔
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ๕,๗๗๘.๐๐ ๕,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บช. ๑๔๗ /๖๔ ลว. ๒/๑๑/๖๔
๔๖ ขออนุมติจัดซ้ือวดัสุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ ๒๙๒,๐๐๐.๐๐ ๒๙๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๘ /๖๔ ลว. ๓/๑๑/๖๔
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๗,๑๖๙.๐๐ ๗,๑๖๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๙ /๖๔ ลว. ๔/๑๑/๖๔
๔๘ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ๙,๒๖๖.๒๐ ๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๐ /๖๔ ลว. ๔/๑๑/๖๔
๔๙ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ ๕๙,๙๗๓.๕๐ ๕๙,๙๗๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๑ /๖๔ ลว. ๔/๑๑/๖๔
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือกระดานอจัฉริยะฯ จ านวน 1 ชดุ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๒ /๖๔ ลว. ๘/๑๑/๖๔
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ ๓๗๘,๕๘๒.๙๑ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๕๓ /๖๔ ลว. ๑๑/๑๑/๖๔
๕๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ ๗๗,๐๔๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ หจก.เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บช. ๑๕๔ /๖๔ ลว. ๑๑/๑๑/๖๔
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ ๓๑,๙๙๓.๐๐ ๓๑,๙๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๕ /๖๔ ลว. ๑๒/๑๑/๖๔
๕๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ๒๙๙.๖๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บช. ๑๕๖ /๖๔ ลว. ๑๖/๑๑/๖๔
๕๕ ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ ๓,๗๔๕.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๗ /๖๔ ลว. ๑๖/๑๑/๖๔
๕๖ ขออนุมัติจดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 รายการ ๓๙,๐๕๕.๐๐ ๓๙,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เดอะ ปอร์ซเลน 2005 จ ากดั บ.เดอะ ปอร์ซเลน 2005 จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๘ /๖๔ ลว. ๑๗/๑๑/๖๔
๕๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน 12 รายการ ๖๒,๑๖๗.๐๐ ๖๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๙ /๖๔ ลว. ๒๒/๑๑/๖๔
๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 8 รายการ ๒๘๗,๐๒๐.๐๐ ๒๘๗,๐๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั บ.เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๐ /๖๔ ลว. ๒๒/๑๑/๖๔
๕๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ ๓๕,๙๗๑.๕๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๑ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๑/๖๔
๖๐ จา้งผลิตและประชาสัมพันธท์างสื อสิ งพิมพ์ ๓,๖๙๘,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จ ากดั บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๗ /๖๔ ลว. ๔/๑๑/๖๔

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๖๑ จา้งผลิตและเผยแพร่ทางสื อออนไลน์ : ๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ซี.เอ.อนิโฟ มเีดีย จ ากดั บริษัท ซี.เอ.อนิโฟ มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๘ /๖๔ ลว. ๑๒/๑๑/๖๔
ผลิตและเผยแพร่ทางสื อออนไลน์ (เวบ็ไซต์) อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
หรือสื อสังคมออนไลน์ (โซเซียลมเีดีย) (e-bidding)

๖๒ ซ้ือขายกระดาษถา่ยเอกสาร ขนาด A4 ชนิด ๘๗๙,๕๔๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ร่มฉตัรอาภา จ ากดั บริษัท ร่มฉตัรอาภา จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๘ /๖๔ ลว. ๓/๑๑/๖๔
๘๐ แกรม เอกสารถกูต้อง


