สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2564
ศูนย์สุขภาพจิ ตที่ 6
ประจาปี งบประมาณ 2565
ลำดับ

งำนที่ซ้อื หรือจ้ำง

วงเงินที่ซ้อื
วิธกี ำรซื้อหรือ
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
จ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม
สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด
12 ที่นงั ่ (ดีเซล) ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซี
ซี) จำนวน 2 คัน

2

เช่ำบริกำรเครือ่ งถ่ำยเอกสำร
ประจำปี งบประมำณ 2564

2,000.00

3

จ้ำงเหมำบริกำรงำนทำควำม
สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตที่ 6

10,000.00

4

ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต

5

ค่ำน้ำดืม่

รำยชือ่ ผู้
เสนอรำคำ

ผูท้ ่ไี ด้รบั กำร
รำคำที่เสนอ
คัดเลือก

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
รำคำที่ตก
คัดเลือกโดย หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
ลง
สรุป
จ้ำง

วิธปี ระกวด
รำคำตำม
รำคำ
บริษทั อำคเนย์
42,543.20
ท้องตลำด อิเล็กทรอนิกส์ แคปปิ ตอล
(e-bidding)

42,543.20

รำคำตำม
วิธี
บริษทั พิมพ์
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

2,000.00

บริษทั พิมพ์
ครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

2,000.00

ตรงตำม ใบสังซื
่ ้อเลขที่ 2/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

นำงสุชนิ เดช
พิทกั ษ์

10,000.00

นำงสุชนิ เดช
พิทกั ษ์

10,000.00

ตรงตำม ใบสังซื
่ ้อเลขที่ 1/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

รำคำตำม
วิธี
บริษทั ทีโอที
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง จำกัด (มหำชน)

1,284.00

บริษทั ทีโอที
จำกัด (มหำชน)

1,284.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/6/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564

450.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/5/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564

1,284.00

450.00

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด
ทู บี วอเตอร์
2002

บริษทั อำคเนย์
ตรงตำม เลขที่ สธ 0802.3/3768
42,543.20
แคปปิ ตอล
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 20 พ.ย. 2561

ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด
450.00
ทู บี วอเตอร์
2002

6

ค่ำน้ำมัน

บริษทั ปตท.
รำคำตำม
วิธี
5,351.00
บริหำรธุรกิจค้ำ
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
ปลีก จำกัด

บริษทั ปตท.
5,351.00 บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จำกัด

5,351.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/2/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิ กายน 2564
ศูนย์สุขภาพจิ ตที่ 6
ประจาปี งบประมาณ 2565
ลำดับ

งำนที่ซ้อื หรือจ้ำง

วงเงินที่ซ้อื
หรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม
สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด
12 ที่นงั ่ (ดีเซล) ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซี
ซี) จำนวน 2 คัน

2

เช่ำบริกำรเครือ่ งถ่ำยเอกสำร
ประจำปี งบประมำณ 2564

2,000.00

3

จ้ำงเหมำบริกำรงำนทำควำม
สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตที่ 6

10,000.00

4

ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต

5

ค่ำน้ำดืม่

วิธกี ำรซื้อหรือ
รำคำกลำง
จ้ำง

รำยชือ่ ผู้
เสนอรำคำ

ผูท้ ่ไี ด้รบั กำร
รำคำที่เสนอ
คัดเลือก

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
รำคำที่ตก
คัดเลือกโดย หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
ลง
สรุป
จ้ำง

วิธปี ระกวด
รำคำตำม
รำคำ
บริษทั อำคเนย์
42,543.20
ท้องตลำด อิเล็กทรอนิกส์ แคปปิ ตอล
(e-bidding)

42,543.20

รำคำตำม
วิธี
บริษทั พิมพ์
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

2,000.00

บริษทั พิมพ์
ครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

2,000.00

ตรงตำม ใบสังซื
่ ้อเลขที่ 2/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

นำงสุชนิ เดช
พิทกั ษ์

10,000.00

นำงสุชนิ เดช
พิทกั ษ์

10,000.00

ตรงตำม ใบสังจ้
่ ำงเลขที่ 1/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

รำคำตำม
วิธี
บริษทั ทีโอที
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง จำกัด (มหำชน)

1,284.00

บริษทั ทีโอที
จำกัด (มหำชน)

1,284.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/8/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

414.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/9/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

1,284.00

414.00

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด
ทู บี วอเตอร์
2002

บริษทั อำคเนย์
ตรงตำม เลขที่ สธ 0802.3/3768
42,543.20
แคปปิ ตอล
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 20 พ.ย. 2561

ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด
414.00
ทู บี วอเตอร์
2002

6

ค่ำน้ำมัน

บริษทั ปตท.
รำคำตำม
วิธี
14,523.00
บริหำรธุรกิจค้ำ
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
ปลีก จำกัด

7

จ้ำงทำสือ่ ประชำสัมพันธ์ ใน
รูปแบบพัดพลำสติก เพือ่ ใช้ใน
โครงกำรส่งเสริมกำรคัดกรอง
และเฝ้ ำระวังปั ญหำสุขภำพจิต
ประชำชน “สุขภำพจิตไทย วัด
ใจไปพร้อมกัน

31,030.00

8

จ้ำงทำสือ่ ประชำสัมพันธ์ ใน
รูปแบบโรลอัพ เพือ่ ใช้ใน
โครงกำรส่งเสริมกำรคัดกรอง
และเฝ้ ำระวังปั ญหำสุขภำพจิต
ประชำชน “สุขภำพจิตไทย วัด
ใจไปพร้อมกัน”

5,350.00

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

มีศลิ ป์
กรำฟฟิ กพลัส

5,350.00

มีศลิ ป์
กรำฟฟิ กพลัส

5,350.00

ตรงตำม ใบสังจ้
่ ำงเลขที่ พ.3/65
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 2 พ.ย. 2564

9

ซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี งบประมำณ 2565

รำคำตำม
วิธี
4,960.00
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำม
ไมโครซอฟท์
เทค จำกัด

บริษทั สยำม
4,960.00 ไมโครซอฟท์
เทค จำกัด

4,960.00

ตรงตำม ใบสังซื
่ ้อเลขที่ พ.4/65
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 3 พ.ย. 2564

รำคำตำม
วิธี
บริษทั เบสิกฮอ
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ลิเดย์ จำกัด

บริษทั ปตท.
ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/7/2565
14,523.00 บริหำรธุรกิจค้ำ 14,523.00
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564
ปลีก จำกัด

31,030.00

ซื้อครุภณ
ั ฑ์วทิ ยำศำสตร์และ
10 กำรแพทย์ประจำปี งบประมำณ
2565

250,000.00

รำคำตำม
วิธี
บริษทั เอ็นโส้
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง วันส์ จำกัด

250,000.00

จ้ำงเหมำติดตัง้ ประตูสำนักงำน
ของศูนย์สุขภำพจิตที่ 6

4,800.00

รำคำตำม
วิธี
นำยสรรเพชญ
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
รุง่ รสธรรม

4,800.00

11

บริษทั เบสิกฮอ
ตรงตำม ใบสังจ้
่ ำงเลขที่ พ.2/65
31,030.00
ลิเดย์ จำกัด
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 2 พ.ย. 2564

บริษทั เอ็นโส้
ตรงตำม ใบสังซื
่ ้อเลขที่ พ.5/65
250,000.00
วันส์ จำกัด
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 3 พ.ย. 2564

นำยสรรเพชญ
รุง่ รสธรรม

4,800.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/พ.7/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564

12

จ้ำงเหมำตัดหญ้ำของศูนย์
สุขภำพจิตที่ 6

1,000.00

รำคำตำม
วิธี
นำยไพฑูรย์ มิ
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
รัตนไพร

1,000.00

นำยไพฑูรย์ มิ
รัตนไพร

1,000.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/พ.8/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 25 พ.ย. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564
ศูนย์สุขภาพจิ ตที่ 6
ประจาปี งบประมาณ 2565
ลำดับ

งำนที่ซ้อื หรือจ้ำง

วงเงินที่ซ้อื
หรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม
สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด
12 ที่นงั ่ (ดีเซล) ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซี
ซี) จำนวน 2 คัน

2

เช่ำบริกำรเครือ่ งถ่ำยเอกสำร
ประจำปี งบประมำณ 2564

2,000.00

3

จ้ำงเหมำบริกำรงำนทำควำม
สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตที่ 6

10,000.00

4

ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต

5

ค่ำน้ำดืม่

วิธกี ำรซื้อหรือ
รำคำกลำง
จ้ำง

รำยชือ่ ผู้
เสนอรำคำ

ผูท้ ่ไี ด้รบั กำร
รำคำที่เสนอ
คัดเลือก

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
รำคำที่ตก
คัดเลือกโดย หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
ลง
สรุป
จ้ำง

วิธปี ระกวด
รำคำตำม
รำคำ
บริษทั อำคเนย์
42,543.20
ท้องตลำด อิเล็กทรอนิกส์ แคปปิ ตอล
(e-bidding)

42,543.20

รำคำตำม
วิธี
บริษทั พิมพ์
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

2,000.00

บริษทั พิมพ์
ครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

2,000.00

ตรงตำม ใบสังซื
่ ้อเลขที่ 2/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

นำงสุชนิ เดช
พิทกั ษ์

10,000.00

นำงสุชนิ เดช
พิทกั ษ์

10,000.00

ตรงตำม ใบสังจ้
่ ำงเลขที่ 1/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

รำคำตำม
วิธี
บริษทั ทีโอที
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง จำกัด (มหำชน)

1,284.00

บริษทั ทีโอที
จำกัด (มหำชน)

1,284.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/12/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 26 พ.ย. 2564

384.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/14/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564

1,284.00

384.00

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด
ทู บี วอเตอร์
2002

บริษทั อำคเนย์
ตรงตำม เลขที่ สธ 0802.3/3768
42,543.20
แคปปิ ตอล
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 20 พ.ย. 2561

ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด
384.00
ทู บี วอเตอร์
2002

6

ค่ำน้ำมัน

บริษทั ปตท.
รำคำตำม
วิธี
3,250.00
บริหำรธุรกิจค้ำ
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
ปลีก จำกัด

7

เช่ำบริกำรโฮสติ้ง
(www.mhc06.org)

บริษทั อีคอม
รำคำตำม
วิธี
4,708.00
สยำม ดอทคอม
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
จำกัด

8

ซื้อหมึกพิมพ์เครือ่ งปริน้ เตอร์
จำนวน 2 รำยกำร

รำคำตำม
วิธี
3,540.00
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

ร้ำนพิมพ์

บริษทั ปตท.
3,250.00 บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จำกัด

3,250.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/13/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564

บริษทั อีคอม
4,708.00 สยำม ดอทคอม
จำกัด

4,708.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/พ.9/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2564

3,540.00

ร้ำนพิมพ์

เลขที่ สธ 0813.1/พ.
ตรงตำม
3,540.00
10/2565 ลงวันที่ 14 ธ.ค.
ควำมต้องกำร
2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2565
ศูนย์สุขภาพจิ ตที่ 6
ประจาปี งบประมาณ 2565
ลำดับ

งำนที่ซ้อื หรือจ้ำง

วงเงินที่ซ้อื
หรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม
สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด
12 ที่นงั ่ (ดีเซล) ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซี
ซี) จำนวน 2 คัน

2

เช่ำบริกำรเครือ่ งถ่ำยเอกสำร
ประจำปี งบประมำณ 2564

2,000.00

3

จ้ำงเหมำบริกำรงำนทำควำม
สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตที่ 6

10,000.00

4

ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต

5

ค่ำน้ำดืม่

วิธกี ำรซื้อหรือ
รำคำกลำง
จ้ำง

รำยชือ่ ผู้
เสนอรำคำ

ผูท้ ่ไี ด้รบั กำร
รำคำที่เสนอ
คัดเลือก

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
รำคำที่ตก
คัดเลือกโดย หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
ลง
สรุป
จ้ำง

วิธปี ระกวด
รำคำตำม
รำคำ
บริษทั อำคเนย์
42,543.20
ท้องตลำด อิเล็กทรอนิกส์ แคปปิ ตอล
(e-bidding)

42,543.20

รำคำตำม
วิธี
บริษทั พิมพ์
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

2,000.00

บริษทั พิมพ์
ครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

2,000.00

ตรงตำม ใบสังซื
่ ้อเลขที่ 2/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

นำงสุชนิ เดช
พิทกั ษ์

10,000.00

นำงสุชนิ เดช
พิทกั ษ์

10,000.00

ตรงตำม ใบสังจ้
่ ำงเลขที่ 1/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

รำคำตำม
วิธี
บริษทั ทีโอที
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง จำกัด (มหำชน)

1,284.00

บริษทั ทีโอที
จำกัด (มหำชน)

1,284.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/15/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564

360.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/14/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564

1,284.00

360.00

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด
ทู บี วอเตอร์
2002

บริษทั อำคเนย์
ตรงตำม เลขที่ สธ 0802.3/3768
42,543.20
แคปปิ ตอล
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 20 พ.ย. 2561

ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด
360.00
ทู บี วอเตอร์
2002

6

ค่ำน้ำมัน

7

ซื้อระบบปฏิบตั กิ ำร Windows
10 ของศูนย์สุขภำพจิตที่ 6

8

ซื้อวัสดุสำนักงำนของศูนย์
สุขภำพจิตที่ 6

บริษทั ปตท.
รำคำตำม
วิธี
3,890.00
บริหำรธุรกิจค้ำ
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
ปลีก จำกัด

38,000.00

7,095.00

บริษทั ปตท.
3,890.00 บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จำกัด

3,890.00

ตรงตำม เลขที่ สธ 0813.1/13/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564

รำคำตำม
วิธี
นำงสำวอัญชิสำ
นำงสำวอัญชิสำ
ตรงตำม ใบสังซื
่ ้อเลขที่ พ.7/65
38,000.00
38,000.00
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
แซ่เล
แซ่เล
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 10 ม.ค. 2565

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

ร้ำนครูประถม

7,095.00 ร้ำนครูประถม

7,095.00

ตรงตำม ใบสังซื
่ ้อเลขที่ พ.9/65
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 13 ม.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์สุขภาพจิ ตที่ 6
ประจาปี งบประมาณ 2565
ลำดับ

งำนที่ซ้อื หรือจ้ำง

วงเงินที่ซ้อื
หรือจ้ำง

วิธกี ำรซื้อหรือ
รำคำกลำง
จ้ำง

รำยชือ่ ผู้
เสนอรำคำ

ผูท้ ่ไี ด้รบั กำร
รำคำที่เสนอ
คัดเลือก

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม
สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด
12 ที่นงั ่ (ดีเซล) ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซี
ซี) จำนวน 2 คัน

2

เช่ำบริกำรเครือ่ งถ่ำยเอกสำร
ประจำปี งบประมำณ 2564

2,000.00

3

จ้ำงเหมำบริกำรงำนทำควำม
สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตที่ 6

10,000.00

4

ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต

รอบิล

5

ค่ำน้ำดืม่

รอบิล

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
รำคำที่ตก
คัดเลือกโดย หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
ลง
สรุป
จ้ำง

วิธปี ระกวด
รำคำตำม
รำคำ
บริษทั อำคเนย์
42,543.20
ท้องตลำด อิเล็กทรอนิกส์ แคปปิ ตอล
(e-bidding)

42,543.20

รำคำตำม
วิธี
บริษทั พิมพ์
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

2,000.00

บริษทั พิมพ์
ครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

2,000.00

ตรงตำม ใบสังซื
่ ้อเลขที่ 2/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

10,000.00

นำงสุชนิ เดช
พิทกั ษ์

10,000.00

ตรงตำม ใบสังจ้
่ ำงเลขที่ 1/2565
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 28 ต.ค. 2564

รำคำตำม
วิธี
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

นำงสุชนิ เดช
พิทกั ษ์

บริษทั อำคเนย์
ตรงตำม เลขที่ สธ 0802.3/3768
42,543.20
แคปปิ ตอล
ควำมต้องกำร ลงวันที่ 20 พ.ย. 2561

รอบิล

6

ค่ำน้ำมัน

7

ซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด รุน่
HA-73508P

รำคำตำม
วิธี
4,815.00
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอ
สแควร์ จำกัด

บริษทั เอ
4,815.00
สแควร์ จำกัด

เลขที่ สธ 0813.1/พ.
ตรงตำม
4,815.00
16/2565 ลงวันที่ 2 ก.พ.
ควำมต้องกำร
2565

8

รำยงำนขอซ่อมเครือ่ งปริน้ เตอร์
รุน่ HP P1102

รำคำตำม
วิธี
2,675.00
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

บริษทั เมธำ
นนท์ จำกัด

บริษทั เมธำ
2,675.00
นนท์ จำกัด

เลขที่ สธ 0813.1/พ.
ตรงตำม
2,675.00
17/2565 ลงวันที่ 4 ก.พ.
ควำมต้องกำร
2565

9

รำยงำนขอซ่อมเครือ่ งปริน้ เตอร์
รุน่ HP P1006

รำคำตำม
วิธี
2,300.50
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง

บริษทั เมธำ
นนท์ จำกัด

บริษทั เมธำ
2,300.50
นนท์ จำกัด

เลขที่ สธ 0813.1/พ.
ตรงตำม
2,300.50
18/2565 ลงวันที่ 4 ก.พ.
ควำมต้องกำร
2565

บริษทั แพนด้ำ
2,379.00
มำร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขที่ สธ 0813.1/พ.
ตรงตำม
2,379.00
24/2565 ลงวันที่ 14 ก.พ.
ควำมต้องกำร
2565

ซื้อกระเป๋ ำเอกสำรโครงกำร
อบรมเพือ่ พัฒนำศักยภำพ
10 บุคลำกรกำรศึกษำในกำรดูแล
ช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุน่
กลุ่มเสีย่ ง

รำคำตำม
วิธี
บริษทั แพนด้ำ
2,379.00
ท้องตลำด เฉพำะเจำะจง มำร์เก็ตติ้ง จำกัด

