
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 โครงการบริการวิชาการดิจิตอล 89,000.00          89,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 89,000.00             หจก.บุญล้อมเทคนิค 89,000.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 017/61 ลว.2/11/60

2 โครงการบริการวิชาการ 1,000.00            1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 1,000.00              ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 1,000.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 018/61 ลว.2/11/60

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,400.00            9,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 9,400.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค 9,400.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 019/61 ลว.2/11/60

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 35,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน 35,000.00             หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน 35,000.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 020/61 ลว.9/11/60

5 จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด 64,821.00          64,821.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติสโตร์ 2 64,821.00             ร้านสุชาติสโตร์ 2 64,821.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 021/61 ลว.9/11/60

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,976.00            8,976.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 8,976.00              ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 8,976.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 022/61 ลว.10/11/60

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,859.00            1,859.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 1,859.00              ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 1,859.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 023/61 ลว.14/11/60

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,400.00            7,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 7,400.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค 7,400.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 024/61 ลว.15/11/60

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,500.00            2,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 2,500.00              ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 2,500.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 025/61 ลว.15/11/60

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,800.00            5,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 5,800.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค 5,800.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 026/61 ลว.15/11/60

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,200.00            4,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 4,200.00              ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 4,200.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 027/61 ลว.15/11/60

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,900.00            8,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 8,900.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค 8,900.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 028/61 ลว.15/11/60

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,005.00            6,005.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 6,005.00              ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 6,005.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 029/61 ลว.15/11/60

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 19,160.00          19,160.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 19,160.00             ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 19,160.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 030/61 ลว.16/11/60

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,800.00            5,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 5,800.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค 5,800.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 031/61 ลว.16/11/60

16 จัดซ้ืออุปกรณ์ปรับปรุงห้องน้ า 62,913.00          62,913.00       เฉพาะเจาะจง ร้านค าห่ังวัสดุก่อสร้าง 62,913.00             ร้านค าห่ังวัสดุก่อสร้าง 62,913.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 032/61 ลว.16/11/60

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 51,370.00          51,370.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 51,370.00             ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 51,370.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 033/61 ลว.16/11/60

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 17,700.00          17,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 17,700.00             หจก.บุญล้อมเทคนิค 17,700.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 034/61 ลว.16/11/60

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,780.00            6,780.00        เฉพาะเจาะจง บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ัน 6,780.00              บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ัน 6,780.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 035/61 ลว.16/11/60

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,290.00            1,290.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปริญญาการพิมพ์ 1,290.00              ร้านปริญญาการพิมพ์ 1,290.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 036/61 ลว.16/11/60

21 จัดซ้ืออุปกรณ์ฆ่าเช้ือระบบน้ าประปา 30,200.00          30,200.00       เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง 30,200.00             ห้างกิมเซ่งเชียง 30,200.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 037/61 ลว.22/11/60

22 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,529.00            5,529.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 5,529.00              บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 5,529.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 038/61 ลว.23/11/60

23 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,328.00            2,328.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 2,328.00              บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 2,328.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 039/61 ลว.23/11/60

24 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,352.00            2,352.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 2,352.00              บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 2,352.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 040/61 ลว.23/11/60

25 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,400.00            2,400.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 2,400.00              บจ.ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 2,400.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 041/61 ลว.23/11/60

26 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,120.00            1,120.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 1,120.00              บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 1,120.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 042/61 ลว.23/11/60

27 จัดซ้ือวัสดุ 50,000.00          50,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กวงเชียง (2537) 50,000.00             หจก.กวงเชียง (2537) 50,000.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 043/61 ลว.23/11/60

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี 1  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี 1  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

28 จัดซ้ือวัสดุ 2,850.00            2,850.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กวงเชียง (2537) 2,850.00              หจก.กวงเชียง (2537) 2,850.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 044/61 ลว.23/11/60

29 โครงการปรับพ้ืนท่ีภูมิทัศน์โรงอาหาร 2,250.00            2,250.00        เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง 2,250.00              ห้างกิมเซ่งเชียง 2,250.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 045/61 ลว.27/11/60

30 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 20,070.00          20,070.00       เฉพาะเจาะจง บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ัน 20,070.00             บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ัน 20,070.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 046/61 ลว.27/11/60

31 ซ่อมบ ารุงรถ กง-7925 นพ. 5,296.50            5,296.50        เฉพาะเจาะจง บจ.สยามนิสสัน นครพนม 5,296.50              บจ.สยามนิสสัน นครพนม 5,296.50              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 047/61 ลว.27/11/60

32 จัดซ้ือวัสดุฝึก 25,203.00          25,203.00       เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง 25,203.00             ห้างกิมเซ่งเชียง 25,203.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 048/61 ลว.27/11/60

33 โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลฯ 225,000.00         225,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไทยศึกษา 225,000.00           ร้านไทยศึกษา 225,000.00           คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 049/61 ลว.27/11/60

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,000.00            6,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 6,000.00              ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 6,000.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 050/61 ลว.27/11/60

35 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,500.00            8,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 8,500.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค 8,500.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 051/61 ลว.27/11/60

36 โครงการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 60,000.00          60,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 60,000.00             ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 60,000.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 052/61 ลว.27/11/60

37 โครงการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,400.00            2,400.00        เฉพาะเจาะจง บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ัน 2,400.00              บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ัน 2,400.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 053/61 ลว.27/11/60

38 จัดซ้ือวารสารห้องสมุด 930.00               930.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยสากล เซ็นเตอร์กรุ๊ป 930.00                 หจก.ไทยสากล เซ็นเตอร์กรุ๊ป 930.00                 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 054/61 ลว.29/11/60

39 ซ่อมบ ารุงรถ นก-1062 นพ. 3,664.75            3,664.75        เฉพาะเจาะจง บจ.สยามนิสสัน นครพนม 3,664.75              บจ.สยามนิสสัน นครพนม 3,664.75              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 055/61 ลว.29/11/60

40 ซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์ นข-994 7,777.83            7,777.83        เฉพาะเจาะจง บจ.สยามนิสสัน นครพนม 7,777.83              บจ.สยามนิสสัน นครพนม 7,777.83              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 056/61 ลว.29/11/60

41 โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลฯ 53,375.00          53,375.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 53,375.00             ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 53,375.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 057/61 ลว.29/11/60

42 จัดซ้ือวัสดุฝึก 19,500.00          19,500.00       เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง 19,500.00             ห้างกิมเซ่งเชียง 19,500.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 058/61 ลว.29/11/60

43 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,627.00            3,627.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 3,627.00              บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 3,627.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 059/61 ลว.30/11/60

44 จัดซ้ือหนังสือเรียน 177.00               177.00           เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 177.00                 บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 177.00                 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 060/61 ลว.30/11/60

45 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,861.00            3,861.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 3,861.00              บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 3,861.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 061/61 ลว.30/11/60

46 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,140.00            1,140.00        เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น 1,140.00              สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น 1,140.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 062/61 ลว.30/11/60

47 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,170.00            1,170.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 1,170.00              บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 1,170.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 063/61 ลว.30/11/60

48 จัดซ้ือหนังสือเรียน 6,831.00            6,831.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 6,831.00              บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 6,831.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 064/61 ลว.30/11/60

49 จัดซ้ือหนังสือเรียน 444.00               444.00           เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 444.00                 บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 444.00                 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 065/61 ลว.30/11/60

50 จัดซ้ือหนังสือเรียน 900.00               900.00           เฉพาะเจาะจง บจ.พัฒนาวิชาการ (2535) 900.00                 บจ.พัฒนาวิชาการ (2535) 900.00                 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 066/61 ลว.30/11/60

51 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,133.00            2,133.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 2,133.00              บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 2,133.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 067/61 ลว.30/11/60

52 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,640.00            2,640.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 2,640.00              บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 2,640.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 068/61 ลว.30/11/60

53 จัดซ้ือหนังสือเรียน 8,600.00            8,600.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย 8,600.00              บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย 8,600.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 069/61 ลว.30/11/60

54 จัดซ้ือหนังสือเรียน 7,400.00            7,400.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 7,400.00              บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 7,400.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 070/61 ลว.30/11/60



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี 1  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

55 จัดซ้ือหนังสือเรียน 15,183.00          15,183.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 15,183.00             บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 15,183.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 071/61 ลว.30/11/60

56 จัดซ้ือหนังสือเรียน 37,905.00          37,905.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย 37,905.00             บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย 37,905.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 072/61 ลว.30/11/60

57 จัดซ้ือหนังสือเรียน 6,566.00            6,566.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ จิตรวัฒน์ 6,566.00              บจ.ส านักพิมพ์ จิตรวัฒน์ 6,566.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 073/61 ลว.30/11/60

58 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,096.00            3,096.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 3,096.00              บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 3,096.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 074/61 ลว.30/11/60

59 จัดซ้ือหนังสือเรียน 93,137.00          93,137.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 13,137.00             บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 13,137.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 075/61 ลว.30/11/60

60 จัดซ้ือหนังสือเรียน 13,629.00          13,629.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 13,629.00             บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 13,629.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 076/61 ลว.30/11/60

61 จัดซ้ือหนังสือเรียน 24,225.00          24,225.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย 24,225.00             บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย 24,225.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 077/61 ลว.30/11/60

62 จัดซ้ือหนังสือเรียน 22,840.00          22,840.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 22,840.00             บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 22,840.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 078/61 ลว.30/11/60

63 จัดซ้ือหนังสือเรียน 59,315.00          59,315.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 59,315.00             บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 59,315.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 079/61 ลว.30/11/60

64 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,456.00            3,456.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 3,456.00              บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 3,456.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 080/61 ลว.30/11/60

65 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,792.00            1,792.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 1,792.00              บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 1,792.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 081/61 ลว.30/11/60


