
ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างจัดดอกไม้ 15,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพนัธ์  ข าเหล็ง                                       

ราคาที่เสนอ 15,000 บาท

นายจักรพนัธ์  ข าเหล็ง                                       

ราคาที่ตกลงจ้าง 15,000 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023466      

ลงวันที่ 7 ต.ค. 2563

2 ค่าวัสดุ จ านวน 6 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากดั              

ราคาที่เสนอ 265 บาท

ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จ ากดั              

ราคาที่ตกลงซ้ือ 265 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

เล่มที่ 241 เลขที่ 12033

 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2563

3 ซ้ือรถเข็นของ จ านวน 1 คัน 5,000 เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

ราคาที่เสนอ 2,878.30 บาท                                  

2. บริษทั โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั               

ราคาที่เสนอ 3,049.50 บาท                                  

3. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจ.ท.ีซี.ซัพพลาย                      

ราคาที่เสนอ 4,333.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

ราคาที่เสนอ 2,878.30 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023656     

ลงวันที่ 14 ต.ค. 2563

4 จ้างพมิพซ์องจดหมายเจาะหนา้ต่าง จ านวน 7,000 ซอง 21,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ไทยการซอง จ ากดั                                  

     ราคาที่เสนอ 17,150 บาท                                

2. บริษทั เค.เจ.พร้ินต้ิง จ ากดั                                 

     ราคาที่เสนอ 19,747 บาท                                

3. บริษทั ดาต้าโปรดักส์ ทอปปงั ฟอร์ม จ ากดั              

     ราคาที่เสนอ 20,597.50 บาท

บริษทั ไทยการซอง จ ากดั                                      

 ราคาที่ตกลงจ้าง 17,150 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023667     

ลงวันที่ 14 ต.ค. 2563

5 จ้างตัดชุดครุยกติติมศักด์ิ จ านวน 2 ชุด 16,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  ชวเมธี                                            

ราคาที่เสนอ 16,000 บาท

นายอดิศักด์ิ  ชวเมธี                                            

ราคาที่ตกลงจ้าง 16,000 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023669      

ลงวันที่ 14 ต.ค. 2563

6 จ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 5,150 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็แอนด์เจ โกลบอล                    

ราคาที่เสนอ 5,150 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็แอนด์เจ โกลบอล                    

ราคาที่ตกลงจ้าง 5,150 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023670     

ลงวันที่ 14 ต.ค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  10  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.  2563



ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  10  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.  2563

7 จ้างพมิพใ์บปริญญาบตัร จ านวน 7,000 แผ่น 63,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท ์จ ากดั                 

ราคาที่เสนอ 52,430 บาท                                     

 2. บริษทั แกรนด์พอ้ยท ์จ ากดั                               

 ราคาที่เสนอ 59,920 บาท                                   

3. บริษทั บ-ีเดย ์จ ากดั                                        

ราคาที่เสนอ 63,700 บาท

บริษทั ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท ์จ ากดั                 

ราคาที่ตกลงจ้าง 52,430 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023668      

ลงวันที่ 14 ต.ค. 2563

8 ซ้ือจดแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 21.5 นิว้ จ านวน 4 จอ 16,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั เคมิท กรุ๊ป จ ากดั                                   

ราคาที่เสนอ 14,800 บาท                                     

2 . บริษทั ซี ดี เอส โซลูชัน่ จ ากดั                            

ราคาที่เสนอ 14,960 บาท                                   3.

 บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จก.   

ราคาที่เสนอ 16,050 บาท

บริษทั เคมิท กรุ๊ป จ ากดั                                   

ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,800 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000024228      

ลงวันที่ 30 ต.ค. 2563

9 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 2,700 เฉพาะเจาะจง 1. นายสมชาย  จารุวิรุฬห ์ ราคาที่เสนอ 3,000 บาท     

2. นายธวัชชัย  เกยีนนอก  ราคาที่เสนอ 2,800 บาท     

3. นายตระออน  พรหมนชุ  ราคาที่เสนอ 2,700 บาท

นายตระออน  พรหมนชุ  ราคาที่ตกลงจ้าง 2,700 บาท เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ใบส่งมอบงาน           

ลงวันที่ 3 พ.ย. 2563

10 ซ้ือเกา้อีส้ านกังาน จ านวน 2 ตัว 3,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นเิจอร์ จ ากดั  

ราคาที่เสนอ 2,980 บาท                                      

2. บริษทั โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั                

 ราคาที่เสนอ 5,457 บาท                                     

 3. บริษทั ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั                         

 ราคาที่เสนอ 3,380 บาท

บริษทั ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นเิจอร์ จ ากดั  

ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,980 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023689      

ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563



ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  10  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.  2563

11 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA  จ านวน 5 เคร่ือง 29,000 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                      

ราคาที่เสนอ 21,346.50 บาท                                

2. บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลาย จก     

ราคาที่เสนอ 22,737.50 บาท                                

3. บริษทั ซี ดี เอส โซลูชัน่ จ ากดั                            

ราคาที่เสนอ 21,750.00 บาท

บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                      

ราคาที่ตกลงซ้ือ 21,346.50 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023791     

ลงวันที่ 19 ต.ค. 2563

12 จ้าท าตรายาง จ านวน 24 อนั 5,000 เฉพาะเจาะจง 1. พ.ีเค.สเตชัน่เนอร่ี  ราคาที่เสนอ 4,300 บาท            

2. บริษทั ไดซี จ ากดั  ราคาที่เสนอ 5,906.40 บาท       

3. บริษทั โบค๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั                

ราคาที่เสนอ 5,451.65 บาท

1. พ.ีเค.สเตชัน่เนอร่ี                                      

ราคาที่ตกลงจ้างจ านวน 11 อนั เปน็เงิน 1,970 บาท     

2. บริษทั โบค๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั                

ราคาที่ตกลงจ้างจ านวน 13 อนั เปน็เงิน 2,225.60 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

ใบส่งของ 034/1664   

ลงวันที่ 3 พ.ย. 2563   

ใบส่งของ 63101220   

 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2563

13 ซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน 

จ านวน 1 เคร่ือง

8,500 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ซี ดี เอส โซลูชัน่ จ ากดั                            

ราคาที่เสนอ 7,200 บาท                                      

2. บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จก.   

ราคาที่เสนอ 8,399.50 บาท                                  

3. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                    

ราคาที่เสนอ 7,597 บาท

บริษทั ซี ดี เอส โซลูชัน่ จ ากดั                            

ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,200 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023824     

ลงวันที่ 19 ต.ค. 2563

14 ซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี     

จ านวน 1 เคร่ือง

15,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                          

 ราคาที่เสนอ 12,947 บาท                                    

2. บ.คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จก.    

 ราคาที่เสนอ 14,980 บาท                                    

3. บริษทั ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั                          

 ราคาที่เสนอ 13,800 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                           

ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,947 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023855      

ลงวันที่ 19 ต.ค. 2563



ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  10  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.  2563

15 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน              

เดินทางวันที่ 2, 4-6, 11, 13, 27, 30 พ.ย. 2563

21,600 เฉพาะเจาะจง 1. นายสมชาย  จารุวิรุฬห ์ ราคาที่เสนอ 24,000 บาท    

 2. นายธวัชชัย  เกยีนนอก  ราคาที่เสนอ 22,400 บาท  

3. นายตระออน  พรหมนชุ  ราคาที่เสนอ 21,600 บาท

นายตระออน  พรหมนชุ                                   

ราคาที่ตกลงจ้าง 21,600 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023857      

ลงวันที่ 19 ต.ค. 2563

16 ซ้ือเกา้อีส้ านกังาน จ านวน 2 ตัว 13,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั วินเนอร์ วัน จ ากดั                            

ราคาที่เสนอ 10,500.02 บาท                                

2. บริษทั ร้อกเวิธ จ ากดั (มหาชน)                           

ราคาที่เสนอ 16,058.56 บาท

บริษทั วินเนอร์ วัน จ ากดั                                   

ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,500.02 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023866       

ลงวันที่ 20 ต.ค. 2563

17 จ้างพมิพห์นงัสือสูจิบตัรพธิีพระราชทานปริญญาบตัร

ประจ าปกีารศึกษา 2562 จ านวน 5,000 เล่ม

402,200 360,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ธรรมรักษก์ารพมิพ ์จ ากดั                         

 ราคาที่เสนอ 402,200 บาท                                  

2. บริษทั เอกมัยเพรส จ ากดั                                  

ราคาที่เสนอ 425,750 บาท                                  

3. บริษทั จรัลสนทิวงศ์การพมิพ ์จ ากดั                     

ราคาที่เสนอ 441,800 บาท

บริษทั ธรรมรักษก์ารพมิพ ์จ ากดั                          

ราคาที่ตกลงจ้าง 402,200 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000023967       

ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563

18 ซ้ือวัสดุส านกังาน 2 รายการ                                     

(1) บนัไดอลูมิเนยีม 3 ชัน้ มีราวจับ จ านวน 1 ตัว            

(2) บนัไดไฟเบอร์กลาส แบบมีถาด 5 ฟตุ จ านวน 1 ตัว

4,000 เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส        

ราคาที่เสนอ 2 รายการ เปน็เงิน 2,958.55 บาท          

2. เอส.ท.ีอนิเตอร์เทรด                                        

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 เปน็เงิน 1,200 บาท             

3. บริษทั ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั                          

 ราคาที่เสนอรายการที่ 2 เปน็เงิน 1,850 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส           

ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,958.55 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023976      

ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563



ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  10  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.  2563

19 ซ้ือรถเข็นอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 4,000 เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส       

ราคาที่เสนอ 2,878.30 บาท                                  

2. บริษทั โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั          

ราคาที่เสนอ 3,049.50 บาท                                  

3. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจ.ท.ีซี.ซัพพลาย                ราคา

ที่เสนอ 4,333.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส            

ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,878.30 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000023975      

ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563

20 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 10,800 เฉพาะเจาะจง 1. นายยทุธนา  ประกอบสุข ราคาที่เสนอ 12,400 บาท  

2. นายธวัชชัย  เกยีนนอก  ราคาที่เสนอ 11,200 บาท   

3. นายตระออน  พรหมนชุ  ราคาที่เสนอ 10,800 บาท

นายตระออน  พรหมนชุ                                   

ราคาที่ตกลงจ้าง 10,800 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000024081      

ลงวันที่ 27 ต.ค. 2563

21 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 2 รายการ                      

1. เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง                             

2. เคร่ืองเยบ็กระดาษ จ านวน 2 เคร่ือง

11,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                     

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 เปน็เงิน 7,757.50 บาท          

2. บริษทั ซี ดี เอส โซลูชัน่ จ ากดั                            

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 เปน็เงิน 7,890 บาท             

3. SUPERB COMP CO., LTD.                               

ราคาที่เสนอรายการที่ 1 เปน็เงิน 14,445 บาท            

4. บริษทั โบค๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั                

 ราคาที่เสนอรายการที่ 2 เปน็เงิน 1,861.80 บาท

1. บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั                                     

ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 1 เปน็เงิน 7,757.50 บาท      

2. บริษทั โบค๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็นเตอร์ จ ากดั                

 ราคาที่ตกลงซ้ือรายการที่ 2 เปน็เงิน 1,861.80 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000024089      

PO 3000024090      

ลงวันที่ 27 ต.ค. 2563

22 ซ้ือสติกเกอร์พลาสติก จ านวน 20 แพค 6,000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

 ราคาที่เสนอ 5,350 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส                

 ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,350 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

ใบส่งของเลขที่ 34649 

ลงวันที่ 29 ต.ค. 2563



ล ำดั

บที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลิอก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่  10  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.  2563

23 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 32,900 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั โปรเจคเตอร์เวิลด์ จ ากดั                     

ราคาที่เสนอ 29,960 บาท                                    

2. บริษทั เคมิท กรุ๊ป จ ากดั                              

ราคาที่เสนอ 32,899.29 บาท                                

3. บริษทั มิชชัน่ ท ีจ ากดั                                

ราคาที่เสนอ 35,203 บาท

บริษทั โปรเจคเตอร์เวิลด์ จ ากดั                         

ราคาที่ตกลงซ้ือ 29,960 บาท

เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะซ้ือ

PO 3000024300      

ลงวันที่ 2 พ.ย. 2563

24 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 7 คัน 18,400 เฉพาะเจาะจง 1.นางรัชน ีณ ล าพนู   ราคาที่เสนอ 18,400 บาท         

2.นายวิทยา  รักษาภกัดี ราคาที่เสนอ 19,500 บาท      

3. นายเอกลักษณ์  แกว้แกน่ ราคาที่เสนอ 19,500 บาท

นางรัชน ีณ ล าพนู   ราคาที่ตกลงจ้าง 18,400 บาท เปน็ราคาที่เหมาะสม 

ไม่เกนิวงเงินที่จะจ้าง

PO 3000024248     

ลงวันที่ 30 ต.ค. 2563


