
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าเส้ือแจ๊คเก็ตสีแดง-ด า 32,423,675.00 32,423,675.00 e-Bidding 1. บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ จ ากัด / บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)189/2561
(ผ้า POLYESTER) จ านวน 77,500 ตัว 29,189,600.00 บาท จ ากัด / 29,189,600.00 บาท และราคาต่ าสุด 24 ต.ค. 2561

2. บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ 

โลจิสติคส์ จ ากัด / 29,682,500.00 บาท
3. บริษัท การ์โต อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด /

31,760,275.00 บาท
4. บริษัท เอ็น.เอเช่ียน กรุ๊ป จ ากัด /
32,162,500.00 บาท

5. บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จ ากัด /
32,191,175.00 บาท

2 จ้างท าย่ามน าจ่ายไปรษณียภัณฑ์ 30,602,000.00 30,602,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จ ากัด / บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)187/2561
ติดท้ายรถจักรยานยนต์ แบบ ก. 16,030,740.00 บาท 16,030,740.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 ต.ค. 2561

จ านวน 22,000 ใบ 2. บริษัท ก าลังดี 999 จ ากัด /
21,009,920.80 บาท
3. บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จ ากัด /

21,670,000.00 บาท
4. บริษัท ไทยเอ้กเซลแคนแวส จ ากัด /
23,540,000.00 บาท

5. บริษัท กู๊ดดีไซน์ อินเตอร์โมเดอร์น จ ากัด /
25,187,800.00 บาท

6. บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ จ ากัด /
30,013,500.00 บาท

3 ซ้ือรถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000,000.00 25,866,667.00 e-Bidding 1. บริษัท บัส แอนด์ ทรัค จ ากัด / บริษัท บัส แอนด์ ทรัค จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)182/2561

40 ท่ีน่ัง จ านวน 4 คัน 25,320,000.00 บาท 25,320,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 5 ต.ค. 2561
2. บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จ ากัด /
25,333,332.00 บาท
3. บริษัท สกอร์เป้ียนคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด /

25,580,000.00 บาท

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

4 จ้างท าเส้ือแจ๊คเก็ตไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 10,701,772.00 10,701,772.00 e-Bidding 1. บริษัท การ์โต อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด / บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)189/2561

สีน้ าเงิน-ส้ม (ผ้า POLYESTER) 9,818,908.50 บาท จ ากัด / 9,993,800.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 24 ต.ค. 2561

จ านวน 23,350 ตัว 2. บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ จ ากัด /

9,993,800.00 บาท

3. บริษัท เอ็น.เอเช่ียน กรุ๊ป จ ากัด /

10,274,000.00 บาท

5 จ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ B2B 7,219,280.00 7,219,280.00 คัดเลือก 1. บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด / บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)192/2561

Gateway เพ่ือรองรับการท างานของ 6,959,280.00 บาท 6,959,280.00 บาท และราคาต่ าสุด 26 ต.ค. 2561
ระบบ CA POS จ านวน 1 ระบบ 2. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด /
ระยะเวลา 24 เดือน 7,177,560.00 บาท

3. บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด /
7,203,240.00 บาท

6 จ้างท าปฏิทินแขวน ปฎิทินต้ังโต๊ะ 6,000,000.00 5,523,839.33 คัดเลือก 1. บริษัท สตูดิโอ จี บาร์ จ ากัด / บริษัท บรีโอ ซีจี คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)180/2561
และบัตรอวยพร พร้อมบรรจุภัณฑ์ 5,874,835.00 บาท จ ากัด / 5,989,004.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 2 ต.ค. 2561
ประจ าปี 2562 2. บริษัท บรีโอ ซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด /

(ปฎิทินแขวน จ านวน 100,000 ชุด, 5,989,004.00 บาท
ปฎิทินต้ังโต๊ะพร้อมบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน 60,000 ชุด, บัตรอวยพร

พร้อมบรรจุภัณฑ์ จ านวน 15,000 ชุด)

7 จ้างท ากระบะบรรจุไปรษณียภัณฑ์ 3,550,000.00 3,370,500.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)188/2561

จ านวน 2 รายการ 3,038,800.00 บาท (มหาชน) / 3,038,800.00 บาท และราคาต่ าสุด 24 ต.ค. 2561

2. บริษัท บางบอน พลาสติค กรุ๊ป จ ากัด /

3,116,375.00 บาท

8 จ้างประเมินผลภาพลักษณ์แบรนด์ 3,000,000.00 2,185,317.00 คัดเลือก 1. บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด / บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)181/2561

ไปรษณีย์ไทย ปี 2561 (ภายใน 120 วัน 2,000,000.00 บาท 2,000,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 3 ต.ค. 2561

นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา) 2. บริษัท ซี.เอส.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอท 

จ ากัด / 2,008,390.00 บาท

3. บริษัท เดอะเสิร์ชเชอร์ จ ากัด /

2,889,000.00 บาท

9 จ้างพิมพ์หนังสือแสตมป์ ประจ าปี 2561 3,000,000.00 3,000,000.00 คัดเลือก บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ิน จ ากัด บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ิน จ ากัด ถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)185/2561

พร้อมกล่องบรรจุ จ านวน 25,000 เล่ม (มหาชน) / 1,979,500.00 บาท (มหาชน) / 1,979,500.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 5 ต.ค. 2561

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์บัญชีก ากับถุงไปรษณีย์ 3,000,000.00 2,185,317.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท สุรศิริ จ ากัด / บริษัท สุรศิริ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)184/2561

ในประเทศ (ป.27) 1,765,500.00 บาท 1,765,500.00 บาท และราคาต่ าสุด 5 ต.ค. 2561
จ านวน 150,000 เล่ม 2. บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด /

2,182,800.00 บาท
3. บริษัท คอมพร้ินท์ ซัพพลาย จ ากัด /
2,784,675.00 บาท

11 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับฝากพัสดุไปรษณีย์ 2,311,200.00 2,311,200.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม อาร์ บิสิเนสส์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม อาร์ ถูกต้องตามข้อก าหนด สป(ง)186/2561
ระหว่างประเทศ (ป.180) 2,295,150.00 บาท บิสิเนสส์ / 2,295,150.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 16 ต.ค. 2561
จ านวน 300,000 ชุด

12 จ้างพิมพ์ตราไปรษณียากร 1,960,000.00 1,960,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเมจิแมกซ์ จ ากัด / บริษัท อิเมจิแมกซ์ จ ากัด / ถูกต้องตามข้อก าหนด สป(ง)190/2561
ชุดเหรียญพระอาจารย์ฝ้ันอาจาโร จ านวน 1,926,000.00 บาท 1,926,000.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 25 ต.ค. 2561
800,000 ดวงและแผ่นตราไปรษณียากร
ท่ีระลึก (SOUVENIR SHEET) รวมจ านวน 
80,000 แผ่น

13 จ้างพิมพ์ตราไปรษณียากรชุดปีใหม่ 2562 1,800,000.00 1,800,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง ถูกต้องตามข้อก าหนด สป(ง)179/2561
รวมจ านวน 1,800,000 ดวง (มหาชน) / 1,637,100.00 บาท จ ากัด (มหาชน) / เหมาะสมกับการใช้งาน 1 ต.ค. 2561

1,637,100.00 บาท
14 จ้างปรับปรุงตู้ไปรษณีย์เพ่ือบริการ 1,218,500.00 1,218,500.00 คัดเลือก มหาวิทยาลัยพะเยา / มหาวิทยาลัยพะเยา / ถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)183/2561

ประชาชนด้วย QR Code 1,215,000.00 บาท 1,215,000.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 5 ต.ค. 2561
งานจัดจ้างท าข้อมูลเน้ือหาในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (งานแล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ี
ลงนามในสัญญา)

15 งานซ่อมแซมทาสีอาคารท่ีท าการ, ทาสีร้ัว 1,170,400.00 1,163,800.00 e-Bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีบุญทรัพย์ไพศาล / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีบุญทรัพย์ ถูกต้องตามข้อก าหนด สัญญาจ้างใหม่ 
มาตรฐานเหล็ก,ประตูเหล็กบานเล่ือนและ 985,000.00 บาท ไพศาล / 985,000.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 004/ปข.10/2561
ทาสีคอนกรีตบล็อก พร้อมปรับปรุง  6 มิ.ย. 2561
ร้ัวคอนกรีตบล็อกเป็นร้ัวมาตรฐานเหล็ก 
ปจ.อ านาจเจริญ

16 ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 ล้ินชัก 570,000.00 464,550.00 e-Bidding 1. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)191/2561
แบบมีล้อเล่ือน จ านวน 57 ตู้ (มหาชน) / 384,180.00 บาท จ ากัด (มหาชน) / และราคาต่ าสุด 25 ต.ค. 2561

2. บริษัท ภีมเชษฐ์ จ ากัด / 384,180.00 บาท
413,512.20 บาท
3. บริษัท สหสยามวิคตอร่ี จ ากัด /
414,732.00 บาท

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
4. บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /
433,029.00 บาท
5. บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียลโปรดักส์ (1990) 
จ ากัด / 464,550.00 บาท

17 หมึกพิมพ์บัตรส าหรับเคร่ืองพิมพ์บัตรผ่าน 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โพส-การ์ด โซลูช่ัน จ ากัด / บริษัท โพส-การ์ด โซลูช่ัน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข คป.(ธก.2)017/2561
จ านวน 5 ชุด 82,390.00 บาท 82,390.00 บาท และราคาต่ าสุด 1 ต.ค. 2561

2. บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จ ากัด /
85,600.00 บาท
3. บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอที จ ากัด /
88,275.00 บาท

18 งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายช่ือท่ีท าการ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรังสรรค์โฆษณา / ร้านรังสรรค์โฆษณา / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ข้อตกลง 
ปจ.อ านาจเจริญ 70,000.00 บาท 70,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 060/ปข.10/2561 

20 ส.ค. 2561
19 จัดซ้ือ MacBook Pro พร้อม Apple Care 62,434.50 62,434.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์เปช่ัน บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช เป็นผู้เสนอถูกต้อง ปณท ปท. 006/2561

Online 2 ปี จ ากัด (มาหชน) / 62,434.50 บาท คอร์เปช่ัน จ ากัด (มาหชน) / ตามข้อก าหนด ปณท 17 ต.ค. 2561
62,434.50 บาท

20 งานซ่อมแซมสีอุปกรณ์ไปรษณีย์ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณปภัช บังสี / นางสาวณปภัช บังสี / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ข้อตกลง
ของ ศป.อุบลราชธานี 58,000.00 บาท 58,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 065/ปข.10/2561

 4 ต.ค. 2561
21 งานติดต้ังประตูอัตโนมัติ ปณ.ดอนเขือง 55,910.00 55,910.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอมพล หอมจันทร์ / นายถนอมพล หอมจันทร์ / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ข้อตกลง

55,910.00 บาท 55,910.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 074/ปข.10/2561
28 ก.ย. 2561

22 งานจัดท าป้ายสต๊ิกเกอร์ห้อง/แผนกต่าง ๆ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังไอเดีย / ร้านคลังไอเดีย / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ข้อตกลง
ภายในอาคารท่ีท าการศูนย์ไปรษณีย์ 38,000.00 บาท 38,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 070/ปข.10/2561
แห่งใหม่ 18 ก.ย. 2561

23 งานท าป้ายช่ือท่ีท าการ ปณ.บ้านแพง 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปาณามาครีเอท / ร้านปาณามาครีเอท / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ข้อตกลง
และ ปณ.เรณูนคร 38,000.00 บาท 38,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 064/ปข.10/2561

14 ก.ย. 2561
24 งานท าป้ายวัสดุ/อุปกรณ์จุดรวบรวม 35,500.00 35,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครพนมอินค์เจท เอ็กซิบิช่ัน จ ากัด / บริษัท นครพนมอินค์เจท เอ็กซิบิช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้อง ข้อตกลง

ปจ.นครพนม 35,500.00 บาท จ ากัด / 35,500.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 081/ปข.10/2561
11 ต.ค. 2561

25 ค่าบริการอบรมดับเพลิงข้ันต้น 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด / บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข คป.(ธก.2)016/2561
พร้อมอุปกรณ์ ประจ าปี 2561 34,240.00 บาท จ ากัด / 34,240.00 บาท และราคาต่ าสุด 8 ส.ค. 2561

2. บริษัท ฮีโร่ เซฟต้ี จ ากัด /
39,590.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

26 งานติดต้ังราวบันไดสแตนเลส 32,188.00 32,188.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพันธ์ ช่างสอน / นายสุพันธ์ ช่างสอน / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง

จ านวน 4 ชุด ของ ปณ.ดงมะไฟ 32,188.00 บาท 32,188.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 084/ปข.10/2561
12 ต.ค. 2561

27 งานติดสต๊ิกเกอร์พ้ืนหลัง (Back drop) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพันธ์ุ ช่างสอน / นายสุพันธ์ุ ช่างสอน / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง
และติดสต๊ิกเกอรเคาน์เตอร์ ปณ.ดงมะไฟ 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 084/ปข.10/2561

19 ต.ค. 2561

28 งานซ่อมแซมห้องน้ า ปณ.สรีรัตนะ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมชัย / ร้านเฉลิมชัย / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง

16,000.00 บาท 16,000.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 080/ปข.10/2561
2 ต.ค. 2561

29 วัสดุส้ินเปลือง 1 รายการ จ านวน 30 ช้ิน 7,711.38 7,711.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / เป็นผู้เสนอถูกต้อง 31436
7,711.38 บาท 7,711.38 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 22 ต.ค. 2561

30 งานจัดท าสต๊ิกเกอร์ รถยนต์ ปณท 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรังสรรค์โฆษณา / ร้านรังสรรค์โฆษณา / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ใบส่ังจ้าง

ทะเบียน 41-6079 กทม. 7,500.00 บาท 7,500.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 055/ปข.10/2561
1 ต.ค. 2561

31 งานซ่อมแซมตัวหนังสือ/ซองบินป้ายช่ือ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรังสรรค์โฆษณา / ร้านรังสรรค์โฆษณา / ถูกต้องตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง
ท่ีท าการ ปณ.นารมย์ 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 054/ปข.10/2561

24 ก.ย. 2561

32 โต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว 2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) / บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ถูกต้องตามข้อก าหนด พ.3 เลขท่ี 61019
2,220.00 บาท (มหาชน) / 2,220.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 8 ต.ค. 2561

2. บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด / 3,158.00 บาท

33 งานซ่อมแซมระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี บริษัท พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง ข้อตกลง

ปจ.อุบลราชธานี จ ากัด / 5,885.00 บาท เทคโนโลยี จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท 067/ปข.10/2561
5,885.00 บาท 18 ก.ย. 2561

34 งานจ้างซ้ือขาแขวงจอ LCD พร้อมติดต้ัง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา แหวนวงษ์ / นายสุริยา แหวนวงษ์ / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง
ปจ.ศรีสะเกษ 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 075/ปข.10/2561

3 ต.ค. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


