
                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

1 จ
างที่ปรึกษาโครงการฝ�กอบรมหลักสูตร 32,350,000.00 32,350,000.00 วิธีตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เสนอ 30/2560

การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู
นําที่มี โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ รายละเอียด ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

วิสัยทัศน9และคุณธรรม (นบส. 1) ประจําป> ในราชการ ในราชการ งานจ
างฯ

งบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ@นที่ 85 ราคา 32,350,000.00 บาท ราคา 32,310,000.00 บาท ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมกราคม 2560

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 8



ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

1 ซื้อขายแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟFา 598,400.00 467,204.80 สอบราคา 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด สยามแบตเตอรี่ ห
างหุ
นส@วนจํากัด สยามแบตเตอรี่ เสนอ 29/2560

สําหรับคอมพิวเตอร9แม@ข@าย พร
อมติดตั้ง     ราคา 262,346.88 บาท ราคา 262,346.88 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

2. บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จํากัด คุณลักษณะ

    ราคา 338,976.00 บาท เฉพาะของ

3. บริษัท บีเอสบี เพาเวอร9 (ประเทศไทย) จํากัด แบตเตอรี่ฯ

    ราคา 378,656.00 บาท ตรงตามที่

4. บริษัท เอ็มเอชเคบิสซิเนส จํากัด สํานักงาน ก.พ.

    ราคา 393,760.00 บาท กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด
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ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

1 จ
างถ@ายเอกสาร 2,751.00 ตกลงราคา ร
านกLอปป>M ปริ้น ร
านกLอปป>M ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/11

ราคา 2,751.00 บาท ราคา 2,751.00 บาท ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

2 จ
างทํากล@องแบบทดสอบ 19,800.00 ตกลงราคา ร
านแสงวิวัฒน9 ร
านแสงวิวัฒน9 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/20

ราคา 19,800.00 บาท ราคา 19,800.00 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

3 จ
างถ@ายเอกสาร 2,120.00 ตกลงราคา ร
านกLอปป>M ปริ้น ร
านกLอปป>M ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/40

ราคา 2,120.00 บาท ราคา 2,120.00 บาท ลงวันที่ 19 มกราคม 2560

4 จ
างแยกสี 642.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร9กรุLป จํากัด บริษัท เอบิช อินเตอร9กรุLป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/43

ราคา 642.00 บาท ราคา 642.00 บาท ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

5 จ
างเคลือบลามิเนตชนิดใส 370.76 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/44

ราคา 370.76 บาท ราคา 370.76 บาท ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

6 จ
างเหมาแสกนเอกสารบันทึกเปNนไฟล9 .PDF 99,456.50 ตกลงราคา บริษัท โอติก เน็ตเวิร9ค จํากัด บริษัท โอติก เน็ตเวิร9ค จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/49

ราคา 99,456.50 บาท ราคา 99,456.50 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 2560

7 จ
างแยกสีปกหนังสือ 642.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร9กรุLป จํากัด บริษัท เอบิช อินเตอร9กรุLป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/52

ราคา 642.00 บาท ราคา 642.00 บาท ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

8 จ
างเข
าเล@มไสกาวและเคลือบปกหนังสือ 6,366.50 ตกลงราคา บริษัท ประชุมช@าง จํากัด บริษัท ประชุมช@าง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/53

ราคา 6,366.50 บาท ราคา 6,366.50 บาท ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

9 จ
างผลิตแผ@นปFายประชาสัมพันธ9ผลงาน 7,062.00 ตกลงราคา บริษัท ฮัลโหล อิงค9เจ็ท จํากัด บริษัท ฮัลโหล อิงค9เจ็ท จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/56

และภารกิจสําคัญของสํานักงาน ก.พ. ราคา 7,062.00 บาท ราคา 7,062.00 บาท ลงวันที่ 26 มกราคม 2560

10 จ
างตรายาง 149.80 ตกลงราคา ห
างหุ
นส@วนจํากัด สากลตรายาง ห
างหุ
นส@วนจํากัด สากลตรายาง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/60

ราคา 149.80 บาท ราคา 149.80 บาท ลงวันที่ 26 มกราคม 2560

11 ซื้อน้ําดื่ม 13,653.20 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย9 ไอ วอเตอร9 จํากัด บริษัท หยดทิพย9 ไอ วอเตอร9 จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/2

ราคา 13,653.20 บาท ราคา 13,653.20 บาท ลงวันที่ 4 มกราคม 2560

หนา้ที� 3 จาก 8



ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

12 ซื้อน้ําดื่ม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. ราคาเหมาะสม นร 1007.5/56

ราคา 4,950.00 บาท ราคา 4,950.00 บาท ลงวันที่ 26 มกราคม 2560

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,943.76 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1002/15

ราคา 13,943.76 บาท ราคา 13,943.76 บาท ลงวันที่ 23 มกราคม 2560

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,673.82 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ9กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ9กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/72

ราคา 26,673.82 บาท ราคา 26,673.82 บาท ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,695.10 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด9 จํากัด บริษัท เนชั่นไวด9 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/73

ราคา 11,695.10 บาท ราคา 11,695.10 บาท ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 39,304.31 ตกลงราคา ห
างหุ
นส@วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส@วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1004.1/77

ราคา 39,304.31 บาท ราคา 39,304.31 บาท ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,710.14 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/5

ราคา 4,710.14 บาท ราคา 4,710.14 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2560

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,883.45 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ9กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ9กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/9

ราคา 22,883.45 บาท ราคา 22,883.45 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 2560

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด9 จํากัด บริษัท เนชั่นไวด9 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/10

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 2560

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,015.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/2

ราคา 47,015.80 บาท ราคา 47,015.80 บาท ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,318.80 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/3

ราคา 7,318.80 บาท ราคา 7,318.80 บาท ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,204.65 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/10

ราคา 3,204.65 บาท ราคา 3,204.65 บาท ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
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ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,520.86 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/5

ราคา 9,520.86 บาท ราคา 9,520.86 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 2560

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส@วนสามัญ อุดมสาส9น ห
างหุ
นส@วนสามัญ อุดมสาส9น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/5

ราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,334.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/34

ราคา 17,334.00 บาท ราคา 17,334.00 บาท ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,913.15 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/136

ราคา 20,913.15 บาท ราคา 20,913.15 บาท ลงวันที่ 19 มกราคม 2560

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,111.50 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/137

ราคา 10,111.50 บาท ราคา 10,111.50 บาท ลงวันที่ 19 มกราคม 2560

28 ซื้อวารสารวิชาการต@างประเทศ 34,000.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ9 จํากัด บริษัท นิพนธ9 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/196

(6 รายการ / 9 เล@ม) ราคา 34,000.00 บาท ราคา 34,000.00 บาท ลงวันที่ 19 มกราคม 2560

29 ซื้อหนังสือพิมพ9และวารสารวิชาการ 8,795.00 ตกลงราคา ร
านแตงโมสาส9น ร
านแตงโมสาส9น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/197

(ก.พ. 60) ราคา 8,795.00 บาท ราคา 8,795.00 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,869.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.1/10

ราคา 19,869.90 บาท ราคา 19,869.90 บาท ลงวันที่ 23 มกราคม 2560

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร9เก็ตติ้ง (ไทยแลนด9) จํากัด บริษัท แคนนอน มาร9เก็ตติ้ง (ไทยแลนด9) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.2/1

ราคา 27,820.00 บาท ราคา 27,820.00 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 2560

32 จ
างขนย
ายวัสดุและครุภัณฑ9ต@าง ๆ 23,406.00 ตกลงราคา นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/3

ภายในสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ราคา 23,406.00 บาท ราคา 23,406.00 บาท ลงวันที่ 5 มกราคม 2560

33 ซื้อต
นไม
และกระถาง 32,850.00 ตกลงราคา บริษัท เลิฟ ดีไซน9 การ9เด
น แอนด9 ไอที เซอร9วิส จํากัด บริษัท เลิฟ ดีไซน9 การ9เด
น แอนด9 ไอที เซอร9วิส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/11

ราคา 32,850.00 บาท ราคา 32,850.00 บาท ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
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ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

34 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ9พร
อมติดตั้ง 75,000.00 ตกลงราคา ร
าน บีเจ แอนด9 อาร9ต ร
าน บีเจ แอนด9 อาร9ต ราคาเหมาะสม นร 1007.5/16

ราคา 75,000.00 บาท ราคา 75,000.00 บาท ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

35 จ
างซ@อมระบบกล
องวงจรปVด อาคาร 10 63,237.00 ตกลงราคา บริษัท ทรูแอดวานซ9 โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรูแอดวานซ9 โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/17

ราคา 63,237.00 บาท ราคา 63,237.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2560

36 ซื้อวัสดุงานซ@อม 99,650.17 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ9เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ9เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/18

ราคา 99,650.17 บาท ราคา 99,650.17 บาท ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

37 จ
างซ@อมเครื่องพิมพ9ออฟเซ็ท (กลุ@มโรงพิมพ9) 7,222.50 ตกลงราคา ร
าน นิตย9ชัย ซัพพลาย แอนด9 เซอร9วิส ร
าน นิตย9ชัย ซัพพลาย แอนด9 เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/19

ราคา 7,222.50 บาท ราคา 7,222.50 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

38 จ
างซ@อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 99,023.15 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/21

ราคา 99,023.15 บาท ราคา 99,023.15 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

39 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟFา 2,889.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/22

ราคา 2,889.00 บาท ราคา 2,889.00 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

40 จ
างซ@อมเครื่องปริ้นเตอร9 2,728.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/23

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

41 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟFา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/24

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

42 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟFา 2,889.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/25

ราคา 2,889.00 บาท ราคา 2,889.00 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

43 จ
างซ@อมเครื่องปริ้นเตอร9 2,728.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/26

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

44 จ
างซ@อมเครื่องโทรสาร 2,461.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/27

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
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ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

45 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟFา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/28

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

46 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟFา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/29

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

47 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟFา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/30

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

48 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟFา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/31

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

49 จ
างซ@อมเครื่องปริ้นเตอร9 59,385.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/32

ราคา 59,385.00 บาท ราคา 59,385.00 บาท ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

50 จ
างซ@อมวาล9วท@อน้ําดับเพลิง บริเวณอาคาร 3 25,145.00 ตกลงราคา บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/34

ราคา 25,145.00 บาท ราคา 25,145.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2560

51 ซ@อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 49,685.45 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/55

ราคา 49,685.45 บาท ราคา 49,685.45 บาท ลงวันที่ 26 มกราคม 2560

52 ซื้อเคมีสําหรับสระว@ายน้ํา 24,503.00 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ9เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ9เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/58

ราคา 24,503.00 บาท ราคา 24,503.00 บาท ลงวันที่ 26 มกราคม 2560

53 จ
างซ@อมเครื่องคอมพิวเตอร9 2,461.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/64

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

54 จ
างซ@อมเครื่องคอมพิวเตอร9 1,391.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/65

ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

55 จ
างซ@อมเครื่องคอมพิวเตอร9 1,551.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/66

ราคา 1,551.50 บาท ราคา 1,551.50 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
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ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

56 จ
างซ@อมเครื่องคอมพิวเตอร9 1,551.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/67

ราคา 1,551.50 บาท ราคา 1,551.50 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

57 จ
างซ@อมเครื่องโปรเจคเตอร9 10,165.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/68

ราคา 10,165.00 บาท ราคา 10,165.00 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

58 เช@ารถบัสปรับอากาศ 2 คัน และรถตู
ปรับอากาศ 68,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร9 แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร9 แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/10

10 คัน เดินทางไป จ.นครนายก ราคา 68,000.00 บาท ราคา 68,000.00 บาท ลงวันที่ 6 มกราคม 2560

59 เช@ารถบัสปรับอากาศ 1 คัน 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร9 แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร9 แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/33

เดินทางไป จ.เพชรบุรี ราคา 37,000.00 บาท ราคา 37,000.00 บาท ลงวันที่ 16 มกราคม 2560

60 เช@ารถบัสปรับอากาศ 2 คัน และรถตู
ปรับอากาศ 43,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร9 แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร9 แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/36

1 คัน เดินทางไป จ.นครนายก ราคา 43,000.00 บาท ราคา 43,000.00 บาท ลงวันที่ 18 มกราคม 2560

61 เช@ารถตู
ปรับอากาศ 3 คัน 21,000.00 ตกลงราคา นายศรันย9วิทย9  เงินแย
ม นายศรันย9วิทย9  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/42

เดินทางไป จ. นครราชสีมา ราคา 21,000.00 บาท ราคา 21,000.00 บาท ลงวันที่ 19 มกราคม 2560

62 เช@ารถบัสปรับอากาศ 3 คัน และรถตู
ปรับอากาศ 80,000.00 ตกลงราคา นายศรันย9วิทย9  เงินแย
ม นายศรันย9วิทย9  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/58

2 คัน เดินทางไป จ.ราชบุรี ราคา 80,000.00 บาท ราคา 80,000.00 บาท ลงวันที่ 26 มกราคม 2560
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