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1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,510.00 ตกลงราคา  - บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด       
ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด           
ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 96,942.00 ตกลงราคา  - บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด    
ราคาที่เสนอ 96,942.00 บาท

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด        
ราคาที่เสนอ 96,942.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

3 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 16,435.20 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 16,435.20 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย     
ราคาที่เสนอ 16,435.20 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

4 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 79,351.20 ตกลงราคา  - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 79,351.20 บาท

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จํากัด       
ราคาที่เสนอ 79,351.20 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

5 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 91,164.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 91,164.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด      
ราคาที่เสนอ 91,164.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 95,230.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 95,230.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด      
ราคาที่เสนอ 95,230.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 9 รายการ 67,821.95 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 67,821.95 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 67,821.95 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 9 รายการ 27,968.58 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ 27,968.58 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ 27,968.58 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 16,220.98 ตกลงราคา  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง          
กรมสวัสดิการทหารเรือ                    
ราคาที่เสนอ 16,220.98 บาท

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง              
กรมสวัสดิการทหารเรือ                    
ราคาที่เสนอ 16,220.98 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย

10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 409.24 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)       
ราคาที่เสนอ  409.24 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           
ราคาที่เสนอ  409.24 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง
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11 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 5,675.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,675.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,675.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

12 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 3,140.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,140.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,140.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 5 รายการ 3,000.00 ตกลงราคา  - นางสาวจารุณี  กลิ่นวน                 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นางสาวจารุณี  กลิ่นวน                     
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

14 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 5 รายการ 950.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                         
ราคาที่เสนอ  950.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ  950.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

15 จางเปลี่ยนกระจก 29,960.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                 
ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                     
ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

16 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 18,119.38 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 18,119.38 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด        
ราคาที่เสนอ 18,119.38 บาท

17 จางตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 2,990.65 ตกลงราคา  - บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ราคาที่เสนอ 2,990.65 บาท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 ราคาที่เสนอ 2,990.65 บาท

เปนผูชํานาญงาน

18 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 689.08 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ  689.08 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ  689.08 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

19 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 3,498.90 ตกลงราคา  - บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด           
ราคาที่เสนอ 3,498.90 บาท

บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด               
ราคาที่เสนอ 3,498.90 บาท

เปนผูใหบริการโดยตรง

20 จางซอมแซมลิฟท 39,923.41 ตกลงราคา  - บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร  
เซอรวิส จํากัด                               
ราคาที่เสนอ 39,923.41 บาท

บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร  
เซอรวิส จํากัด                               
ราคาที่เสนอ 39,923.41 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว
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