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ที่ งานที่จัดซือ้หรือจดั
จ้าง 

วงเงนิที่จะ ซือ้หรือ
จ้าง 

ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่ เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลอืก และ
ราคาที่ตกลงซือ้ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลอืกโดย 

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของ สัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง 

๑ คา่ถา่ยเอกสาร ๘,๙๒๘  ๘,๙๒๘.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านถ่ินสมทุร ก็
อปปีแ้อนด์ 

เซอร์วิส ราคาที่
เสนอ 

๘,๙๒๘.๐๐ บาท 

ร้านถ่ินสมทุร ก็
อป ปีแ้อนด์

เซอร์วิส ราคาที่
ตกลงซือ้ 

๘,๙๒๘.๐๐ บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ 

ราคาต ่าที่สดุ 
ใบเลขท่ีสัง่ซือ้ 

เลม่ที่ ๐๒๐ เลขที่ 
๐๙๖๗ ลง ๙ 
พ.ค. ๖๕ 

๒ ป้ายไวนิล ๙๐๐ ๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โยอาร์ตโฆษณา 

ราคาทีเ่สนอ 
๑,๐๐๐ บาท 

โยอาร์ตโฆษณา 

ราคาทีเ่สนอ 
๑,๐๐๐ บาท 

โยอาร์ตโฆษณา 

ราคาทีต่กลงซือ้ 

๑,๐๐๐ บาท 

ใบเลขท่ีสัง่ซือ้ 

เลม่ที่ ๒๔ เลขที่ 
๑๒ ลง ๑๙ ก.ค. 

๖๕ 
๓ ลกูฟตุซอล หนงัเย็บ 

เบอร์ ๕ 
๙๘๐ ๙๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง เดน่ชยัวิทยา

ภณัฑ์ ราคาเสนอ
ที ่๒๕,๗๘๐ บาท 

เดน่ชยัวิทยา
ภณัฑ์ ราคาทีต่ก
ลงซือ้ ๒๕,๗๘๐ 

บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ 

ราคาต ่าที่สดุ 
ใบเลขท่ีสัง่ซือ้ 

เลม่ที่ ๔๒ เลขที่ 
๑๑ ลง ๙ ธ.ค. 

๖๒ 
๔ ลกูฟตุซอล หนงัเย็บ ๗๘๐ ๗๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง เดน่ชยัวิทยา

ภณัฑ์ ราคาเสนอ
ที ่๒๕,๗๘๐ บาท 

เดน่ชยัวิทยา
ภณัฑ์ ราคาทีต่ก
ลงซือ้ ๒๕,๗๘๐ 

บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ รา
คาต่า่ที่สดุ 

ใบเลขท่ีสัง่ซือ้ 

เลม่ที่ ๔๒ เลขที่ 
๑๑ ลง ๙ ส.ค. ๖ 



 

 

ที่ งานที่จัดซือ้หรือจดั
จ้าง 

วงเงนิที่จะ ซือ้หรือ
จ้าง 

ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่ เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลอืก และ
ราคาที่ตกลงซือ้ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลอืกโดย 

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของ สัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง 

๕ ลกูวอลเลย์ หนงั PU ๙๙๐ ๙๙๐ วิธีเฉพาะเจาะจง  เดน่ชยัวิทยา
ภณัฑ์ ราคาเสนอ
ที ่๒๕,๗๘๐ บาท 

เดน่ชยัวิทยา
ภณัฑ์ ราคาเสนอ
ที ่๒๕,๗๘๐ บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ 

ราคาต ่าที่สดุ 
ใบเลขท่ีสัง่ซือ้ 

เลม่ที่ ๐๒๐ เลขที่ 
๐๙๖๗ ลง ๙ 
ส.ค. ๖๕ 

๖ ลกูบาสเก็ตบอลยาง 
เบอร์ ๗ 

๙๐๐ ๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โยอาร์ตโฆษณา 

ราคาทีเ่สนอ 
๑,๐๐๐ บาท 

โยอาร์ตโฆษณา 

ราคาทีเ่สนอ 
๑,๐๐๐ บาท 

โยอาร์ตโฆษณา 

ราคาทีต่กลงซือ้ 

๑,๐๐๐ บาท 

ใบเลขท่ีสัง่ซือ้ 

เลม่ที่ ๒๔ เลขที่ 
๑๒ ลง ๑๙ ก.ค. 

๖๕ 
๗ ลกูฟตุซอล หนงัเย็บ 

เบอร์ ๕ 
๙๘๐ ๙๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง เดน่ชยัวิทยา

ภณัฑ์ ราคาเสนอ
ที ่๒๕,๗๘๐ บาท 

เดน่ชยัวิทยา
ภณัฑ์ ราคาทีต่ก
ลงซือ้ ๒๕,๗๘๐ 

บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ 

ราคาต ่าที่สดุ 
ใบเลขท่ีสัง่ซือ้ 

เลม่ที่ ๔๒ เลขที่ 
๑๑ ลง ๙ ธ.ค. 

๖๒ 
๘ ลกูฟตุซอล หนงัเย็บ ๗๘๐ ๗๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง เดน่ชยัวิทยา

ภณัฑ์ ราคาเสนอ
ที ่๒๕,๗๘๐ บาท 

เดน่ชยัวิทยา
ภณัฑ์ ราคาทีต่ก
ลงซือ้ ๒๕,๗๘๐ 

บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ รา
คาต่า่ที่สดุ 

ใบเลขท่ีสัง่ซือ้ 

เลม่ที่ ๔๒ เลขที่ 
๑๑ ลง ๙ ส.ค. ๖ 



 

 

 

 


