
แบบ สขร.1

ลํา  วงเงินที่ ผู�ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง  จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่  หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

1 ซื้อน้ําดื่ม 13,700.28 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย% ไอ วอเตอร% จํากัด บริษัท หยดทิพย% ไอ วอเตอร% จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/2113

ราคา 13,700.28 บาท ราคา 13,700.28 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

2 ซื้อน้ําดื่ม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. ราคาเหมาะสม นร 1007.5/705

ราคา 4,950.00 บาท ราคา 4,950.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

3 จ2างพิมพ%เอกสารเผยแพร4 (สปชต.) 99,050.00 ตกลงราคา 1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคา 99,050.00 บาท บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/638

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด เลย% โปรเซส ราคา 116,095.00 บาท ราคา 99,050.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558

3. บริษัท เวิร%ค แอคชวลลี่ จํากัด ราคา 123,585.00 บาท

4 จ2างถ4ายเอกสาร 9,230.00 ตกลงราคา 1. ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 9,230.00 บาท ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคาต่ําสุด นร 1007.5/624

2. ห2างหุ2นส4วนสามัญ ก@อปปAB ปริ้น ราคา 10,510.00 บาท ราคา 9,230.00 บาท ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

3. HI Speed Copy Print ราคา 11,790.00 บาท

5 จ2างทําฉากหลังเวทีและคูหา 96,300.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ซิตี้นีออน เน็ตเวอร%ค จํากัด ราคา 96,300.00 บาท บริษัท ซิตี้นีออน เน็ตเวอร%ค จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/629

สําหรับการจัดนิทรรศการ 2. บริษัท เพอร%เฟคท% ครีเอทีฟ ออร%แกไนเซอร% จํากัด ราคา 99,510.00 บาท ราคา 96,300.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

3. บริษัท ไอดีอี คอนแทรคเตอร% จํากัด ราคา 123,585.00 บาท

6 จ2างพิมพ%สมุดเขียนตอบ 96,300.00 ตกลงราคา 1. บริษัท สเตป เพรส จํากัด ราคา 96,300.00 บาท  บริษัท สเตป เพรส จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/672

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด สกราฟฟAT ราคา 98,226.00 บาท ราคา 96,300.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด วังทองกราฟฟUคอาร%ต ราคา 99,381.60 บาท

7 จ2างพิมพ%หนังสือกําลังคนภาครัฐในฝZายพลเรือน 2557 98,400.00 ตกลงราคา 1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคา 98,400.00 บาท บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/678

2. บริษัท เวิร%ค แอคชวลลี่ จํากัด ราคา 107,400.00 บาท ราคา 98,400.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด เลย% โปรเซส ราคา 117,400.00 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

สํานักงาน ก.พ. 
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ที่  หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

8 จ2างผลิตสื่อวีดิทัศน% 99,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท โกลบอลอินเตอร%คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ราคา 99,000.00 บาท บริษัท โกลบอลอินเตอร%คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/661

2. บริษัท คาริสม4า มีเดีย จํากัด ราคา 112,350.00 บาท ราคา 99,000.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

3. บริษัท ซิน คัมปานี จํากัด ราคา 120,000.00 บาท

9 จ2างพิมพ%หนังสือ มุมมอง มุมคิด 9 80,400.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด ราคา 80,400.00 บาท บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/642

และมุมมอง มุมคิด 9 (1) 2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ภาพพิมพ% ราคา 95,016.00 บาท ราคา 80,400.00 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด เม็ดทรายพริ้นติ้ง ราคา 112,350.00 บาท

10 จ2างแยกสี 1,284.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร%กรุ@ป จํากัด บริษัท เอบิช อินเตอร%กรุ@ป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/648

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

11 จ2างเคลือบลามิเนตชนิดใส 617.93 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/649

ราคา 617.93 บาท ราคา 617.93 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

12 จ2างทํากระเป[าใส4เอกสาร 76,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด ราคา 76,000.00 บาท บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/677

2. ร2าน มี มี่ มาร%เก็ตติ้ง ราคา 88,000.00 บาท ราคา 76,000.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

3. บริษัท ป.ตระกูลวิศวกรรม จํากัด ราคา 99,296.00 บาท

13 จ2างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร%กรุ@ป จํากัด บริษัท เอบิช อินเตอร%กรุ@ป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/659

ราคา 856.00 บาท ราคา 856.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

14 จ2างเคลือบลามิเนตชนิดด2าน 735.63 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/660

ราคา 735.63 บาท ราคา 735.63 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

15 จ2างพิมพ%หนังสือ ผูกใจให2ได2งาน 90,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท อัพทรูยู ครีเอท นิว จํากัด ราคา 90,000.00 บาท บริษัท อัพทรูยู ครีเอท นิว จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/681

How to engage people to be a high performer 2. บริษัท เนชั่นไฮย% 1954 จํากัด ราคา 98,000.00 บาท ราคา 90,000.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

3. บริษัท ชูกิจ การพิมพ% จํากัด ราคา 102,000.00 บาท

16 จ2างพิมพ%หนังสือวิชาการประจําปA 2558 99,242.50 ตกลงราคา 1. บริษัท แอร%บอร%น พรินต% จํากัด ราคา 99,242.50 บาท บริษัท แอร%บอร%น พรินต% จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/682

สถาบันพัฒนาข2าราชการพลเรือน 2. บริษัท วิเสจ จํากัด ราคา 103,522.50 บาท ราคา 99,242.50 บาท ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

3. บริษัท เมจิค มาร%เก็ตติ้ง จํากัด ราคา 104,750.00 บาท
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17 จ2างถ4ายเอกสาร 5,067.00 ตกลงราคา ร2านดับเบิ้ลคิวซี ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคาเหมาะสม สลธ.5/2288

ราคา 5,067.00 บาท ราคา 5,067.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

18 จ2างแยกสี 16,906.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร%กรุ@ป จํากัด บริษัท เอบิช อินเตอร%กรุ@ป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/691

ราคา 16,906.00 บาท ราคา 16,906.00 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

19 จ2างเคลือบลามิเนตชนิดใส 2,359.35 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/692

ราคา 2,359.35 บาท ราคา 2,359.35 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

20 จ2างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร%กรุ@ป จํากัด บริษัท เอบิช อินเตอร%กรุ@ป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/693

ราคา 856.00 บาท ราคา 856.00 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

21 จ2างเคลือบลามิเนตชนิดด2าน 1,270.63 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/694

ราคา 1,270.63 บาท ราคา 1,270.63 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

22 จ2างถ4ายเอกสารพร2อมเข2าเล4ม 12,217.60 ตกลงราคา 1. ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 12,217.60 บาท ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคาต่ําสุด นร 1007.5/658

2. ห2างหุ2นส4วนสามัญ ก@อปปAB ปริ้น ราคา 13,603.70 บาท ราคา 12,217.60 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

3. HI Speed Copy Print ราคา 14,740.80 บาท

23 จ2างถ4ายเอกสารพร2อมเข2าเล4ม 1,996.80 ตกลงราคา 1. ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 1,996.80 บาท ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคาต่ําสุด นร 1007.5/690

2. ห2างหุ2นส4วนสามัญ ก@อปปAB ปริ้น ราคา 2,163.20 บาท ราคา 1,996.80 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

3. HI Speed Copy Print ราคา 2,407.60 บาท

24 จ2างถ4ายเอกสาร 36,400.00 ตกลงราคา 1. ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 36,400.00 บาท ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคาต่ําสุด นร 1007.5/704

2. ห2างหุ2นส4วนสามัญ ก@อปปAB ปริ้น ราคา 44,450.00 บาท ราคา 36,400.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

3. HI Speed Copy Print ราคา 52,500.00 บาท

25 จ2างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร4 75,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด ราคา 75,000.00 บาท บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/715

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด เม็ดทรายพริ้นติ้ง ราคา 99,510.00 บาท ราคา 75,000.00 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด สามลดา ราคา 110,210.00 บาท
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26 จ2างถ4ายเอกสารสีพร2อมเข2าเล4ม 28,584.00 ตกลงราคา 1. ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 28,584.00 บาท ร2านดับเบิ้ลคิวซี ราคาต่ําสุด นร 1007.5/728

2. ห2างหุ2นส4วนสามัญ ก@อปปAB ปริ้น ราคา 31,932.00 บาท ราคา 28,584.00 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

3. HI Speed Copy Print ราคา 32,232.00 บาท

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,008.00 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด วิริยะ 1995 ห2างหุ2นส4วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/641

ราคา 2,008.00 บาท ราคา 2,008.00 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 63,138.56 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/632

ราคา 63,138.56 บาท ราคา 63,138.56 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,507.42 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ%กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ%กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/189

ราคา 1,507.42 บาท ราคา 1,507.42 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,885.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1002/68

ราคา 5,885.00 บาท ราคา 5,885.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,010.00 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ%กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ%กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/453

ราคา 46,010.00 บาท ราคา 46,010.00 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 44,076.51 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด วิริยะ 1995 ห2างหุ2นส4วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1395

ราคา 44,076.51 บาท ราคา 44,076.51 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,838.18 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด วิริยะ 1995 ห2างหุ2นส4วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1430

ราคา 46,838.18 บาท ราคา 46,838.18 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 43,335.00 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ%กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ%กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/542

ราคา 43,335.00 บาท ราคา 43,335.00 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,817.98 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/145

ราคา 13,817.98 บาท ราคา 13,817.98 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,190.40 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร% จํากัด บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/146

ราคา 7,190.40 บาท ราคา 7,190.40 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
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ลํา  วงเงินที่ ผู�ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง  จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่  หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 36,362.88 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร% จํากัด บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/163

ราคา 36,362.88 บาท ราคา 36,362.88 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,671.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด% จํากัด บริษัท เนชั่นไวด% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/372

ราคา 5,671.00 บาท ราคา 5,671.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 82,653.65 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ%กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ%กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/376

ราคา 82,653.65 บาท ราคา 82,653.65 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,145.80 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/377

ราคา 3,145.80 บาท ราคา 3,145.80 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/378

ราคา 48,000.00 บาท ราคา 48,000.00 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,024.10 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด% จํากัด บริษัท เนชั่นไวด% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/548

ราคา 6,024.10 บาท ราคา 6,024.10 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,687.50 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชินเนอรี่ จํากัด บริษัท อิมเพรสแมชชินเนอรี่ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/549

ราคา 6,687.50 บาท ราคา 6,687.50 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,968.32 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ%กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ%กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/547

ราคา 28,968.32 บาท ราคา 28,968.32 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,810.00 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด อุดมสาส%น ห2างหุ2นส4วนจํากัด อุดมสาส%น ราคาเหมาะสม นร 1011/551

ราคา 5,810.00 บาท ราคา 5,810.00 บาท ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,300.00 ตกลงราคา ร2าน อ.เฉลิมศรี ร2าน อ.เฉลิมศรี ราคาเหมาะสม นร 1012/46

ราคา 28,300.00 บาท ราคา 28,300.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

47 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,991.47 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/47

ราคา 49,991.47 บาท ราคา 49,991.47 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
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ลํา  วงเงินที่ ผู�ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง  จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่  หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

48 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,337.62 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ%กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ%กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/49

ราคา 16,337.62 บาท ราคา 16,337.62 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,279.10 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด% จํากัด บริษัท เนชั่นไวด% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/50

ราคา 2,279.10 บาท ราคา 2,279.10 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/51

ราคา 40,000.00 บาท ราคา 40,000.00 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,780.32 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/52

ราคา 99,780.32 บาท ราคา 99,780.32 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

52 ซื้อวัสดุสํานักงาน 59,958.52 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/53

ราคา 59,958.52 บาท ราคา 59,958.52 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

53 ซื้อวัสดุสํานักงาน 81,330.70 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/55

ราคา 81,330.70 บาท ราคา 81,330.70 บาท ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

54 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,713.00 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด อุดมสาส%น ห2างหุ2นส4วนจํากัด อุดมสาส%น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/947

ราคา 48,713.00 บาท ราคา 48,713.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

55 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,759.00 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ@คสโตร% (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ@คสโตร% (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/977

ราคา 6,759.00 บาท ราคา 6,759.00 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,398.94 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/860

ราคา 2,398.94 บาท ราคา 2,398.94 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558

57 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,991.88 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/896

ราคา 19,991.88 บาท ราคา 19,991.88 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558

58 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,997.97 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/972

ราคา 4,997.97 บาท ราคา 4,997.97 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

59 ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,440.48 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.2/129

ราคา 42,440.48 บาท ราคา 42,440.48 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
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ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง  จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่  หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

60 ซื้อหนังสือพิมพ%และวารสารวิชาการ (ส.ค. 58) 7,805.00 ตกลงราคา ร2านแตงโมสาส%น ร2านแตงโมสาส%น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/136.1

ราคา 7,805.00 บาท ราคา 7,805.00 บาท ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

61 ซื้อหนังสือพิมพ%และวารสารวิชาการ (ก.ย. 58) 8,510.00 ตกลงราคา ร2านแตงโมสาส%น ร2านแตงโมสาส%น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/167

ราคา 8,510.00 บาท ราคา 8,510.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

62 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,005.40 ตกลงราคา นิตย%ชัย ซัพพลาย แอนด% เซอร%วิส นิตย%ชัย ซัพพลาย แอนด% เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.8/9

ราคา 12,005.40 บาท ราคา 12,005.40 บาท ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

63 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด% จํากัด บริษัท เนชั่นไวด% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/10

ราคา 9,630.00 บาท ราคา 9,630.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

64 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,132.50 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชินเนอรี่ จํากัด บริษัท อิมเพรสแมชชินเนอรี่ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/11

ราคา 21,132.50 บาท ราคา 21,132.50 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

65 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ% (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ% (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/12

ราคา 19,260.00 บาท ราคา 19,260.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

66 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,733.60 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1015/19

ราคา 49,733.60 บาท ราคา 49,733.60 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

67 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,784.24 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1016.2/126

ราคา 26,784.24 บาท ราคา 26,784.24 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

68 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,915.50 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟUศ ไดเรคท% จํากัด บริษัท ออฟฟUศ ไดเรคท% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.2/27

ราคา 49,915.50 บาท ราคา 49,915.50 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

69 ซื้อวัสดุสํานักงาน 37,757.09 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.2/28

ราคา 37,757.09 บาท ราคา 37,757.09 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

70 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,146.85 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟUศ ไดเรคท% จํากัด บริษัท ออฟฟUศ ไดเรคท% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/30

ราคา 41,146.85 บาท ราคา 41,146.85 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
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ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง  จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่  หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

71 จ2างซ4อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 97,584.00 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/628

ราคา 97,584.00 บาท ราคา 97,584.00 บาท ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

72 จ2างซ4อมเครื่อง Projecter 8,560.00 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด คริสตัล อิเลคทรอนิค ห2างหุ2นส4วนจํากัด คริสตัล อิเลคทรอนิค ราคาเหมาะสม นร 1007.5/632

ราคา 8,560.00 บาท ราคา 8,560.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

73 จ2างล2างทําความสะอาดและซ4อมแซมอุปกรณ% 48,685.00 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด ปวรุตม% เอ็นจิเนียริ่ง ห2างหุ2นส4วนจํากัด ปวรุตม% เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/640

ของถังเก็บน้ําดี บริเวณอาคาร 3 ราคา 48,685.00 บาท ราคา 48,685.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558

74 จ2างซ4อมแซมอุปกรณ%ระบบกล2องวงจรปUด 86,349.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/646

อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. ราคา 86,349.00 บาท ราคา 86,349.00 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

75 จ2างซ4อมเครื่องสแกนเนอร% (ศกศ.) 1,498.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/653

ราคา 1,498.00 บาท ราคา 1,498.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

76 จ2างซ4อมเครื่องคอมพิวเตอร% 2,996.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/654

 (กลุ4มตรวจสอบภายใน) ราคา 2,996.00 บาท ราคา 2,996.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

77 จ2างซ4อมเครื่องปริ้นเตอร% (กบส.) 10,593.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/655

ราคา 10,593.00 บาท ราคา 10,593.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

78 จ2างซ4อมเครื่องสํารองไฟฟjา (กค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/656

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

79 ซื้อขาตั้งโปรเจคเตอร% 1,926.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/657

ราคา 1,926.00 บาท ราคา 1,926.00 บาท ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

80 ซื้อแบตเตอรี่โทรศัพท%เคลื่อนที่ราชการ 890.00 ตกลงราคา ร2าน Stamp Mobile ร2าน Stamp Mobile ราคาเหมาะสม สลธ.5/2311

ราคา 890.00 บาท ราคา 890.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

81 จ2างซ4อมรถจักรยานยนต%ราชการ 120.00 ตกลงราคา ส.เจริญอะไหล4 ส.เจริญอะไหล4 ราคาเหมาะสม สลธ.5/2166

ราคา 120 บาท ราคา 120 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558
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ที่  หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

82 ซื้อวัสดุงานซ4อม 88,445.13 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ%จริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ%จริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/667

ราคา 88,445.13 บาท ราคา 88,445.13 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

83 จ2างซ4อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 89,682.05 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/666

ราคา 89,682.05 บาท ราคา 89,682.05 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

84 จ2างซ4อมแซมตู2ควบคุมระบบการทํางาน 62,231.20 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจนเทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจนเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/662

ของระบบบําบัดน้ําเสีย บริเวณอาคาร 3 ราคา 62,231.20 บาท ราคา 62,231.20 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

85 จ2างติดตั้งผนังอลูมิเนียมบริเวณทางเชื่อม ชั้น 3 49,755.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปUBล เอ็น ดีไซน% พลัส จํากัด บริษัท ทริปเปUBล เอ็น ดีไซน% พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/634

อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. ราคา 49,755.00 บาท ราคา 49,755.00 บาท ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558

86 จ2างซ4อมเครื่องสํารองไฟฟjา (กค.) 3,317.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/699

ราคา 3,317.00 บาท ราคา 3,317.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

87 จ2างซ4อมเครื่องคอมพิวเตอร% (กค.) 481.50 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/701

ราคา 481.50 บาท ราคา 481.50 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

88 จ2างซ4อมเครื่องสํารองไฟฟjา 1,284.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/700

(หมวดยานยนต%) ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

89 จ2างซ4อมเครื่องคอมพิวเตอร%โน@ตบุ@ค (ศสส.) 1,391.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/703

ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

90 จ2างซ4อมเครื่องปริ้นเตอร% (กสอ.) 19,795.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/717

ราคา 19,795.00 บาท ราคา 19,795.00 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

91 จ2างซ4อมเครื่องสํารองไฟฟjา (สตป.) 1,284.00 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/718

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

92 จ2างซ4อมเครื่องสํารองไฟฟjา (สตค.) 4,654.50 ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/719

ราคา 4,654.50 บาท ราคา 4,654.50 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
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ที่  หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

93 จ2างย2ายเครื่องปรับอากาศห2อง ก.ว.ฉ. 93,539.40 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจนเทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจนเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/702

และห2องประชุม ราคา 93,539.40 บาท ราคา 93,539.40 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

94 จ2างซ4อมแซมเก2าอี้ 99,724.00 ตกลงราคา บริษัท ที.พี.เฟอร%นิเจอร% เฮ2าส% จํากัด บริษัท ที.พี.เฟอร%นิเจอร% เฮ2าส% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/650

ราคา 99,724.00 บาท ราคา 99,724.00 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

95 ซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบขวดครอบ 26,964.00 ตกลงราคา บริษัท แสงเอกซัพพลายส% จํากัด บริษัท แสงเอกซัพพลายส% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/716

ของ สพค. และส4วนกลาง ราคา 26,964.00 บาท ราคา 26,964.00 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

96 ซื้อรถเข็นเอกสาร (สพค.) 10,284.84 ตกลงราคา บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/706

ราคา 10,284.84 บาท ราคา 10,284.84 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

97 จ2างกั้นห2องไต4สวน บริเวณอาคาร 3 ชั้น 4 28,087.50 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด วิริญญา เอ็นจิเนียริ่ง ห2างหุ2นส4วนจํากัด วิริญญา เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/627

ราคา 28,087.50 บาท ราคา 28,087.50 บาท ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

98 จ2างซ4อมท4อน้ําประปา บริเวณประตู 1 7,490.00 ตกลงราคา บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/647

อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. ราคา 7,490.00 บาท ราคา 7,490.00 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

99 จ2างซ4อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร% 17,120.00 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด คริสตัล อิเลคทรอนิค ห2างหุ2นส4วนจํากัด คริสตัล อิเลคทรอนิค ราคาเหมาะสม นร 1007.5/735

ราคา 17,120.00 บาท ราคา 17,120.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

100 จ2างปUดผนังกั้นระหว4างห2องทํางาน 9,630.00 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด วิริญญา เอ็นจิเนียริ่ง ห2างหุ2นส4วนจํากัด วิริญญา เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/712

บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 ราคา 9,630.00 บาท ราคา 9,630.00 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

101 จ2างซ4อมประตูและธรณีประตู 48,685.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปUBลเอ็น ดีไซน% พลัส จํากัด บริษัท ทริปเปUBลเอ็น ดีไซน% พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/730

บริเวณอาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. ราคา 48,685.00 บาท ราคา 48,685.00 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

102 จ2างติดตั้งรางเลื่อนวางคีย%บอร%ดของ สพค. 8,346.00 ตกลงราคา ห2างหุ2นส4วนจํากัด สิทธิพร 56 ห2างหุ2นส4วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/736

ราคา 8,346.00 บาท ราคา 8,346.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

103 เช4ารถตู2ปรับอากาศ 21,000.00 ตกลงราคา 1. กมลชัยรถเช4า (นายกมลชัย โม2ชัย) ราคา 21,000.00 บาท กมลชัยรถเช4า (นายกมลชัย โม2ชัย) ราคา 21,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/635

2. นวรัตน% (นางนวรัตน% ไชยเสนา) ราคา 23,400.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558

3. บริษัท ทรงศักดิ์ ทราเวล จํากัด ราคา 24.000.00 บาท
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104 เช4ารถตู2ปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 18,000.00 บาท บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 18,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/671

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 21,000.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด มายเวย% แทรเวล ราคา 24,000.00 บาท

105 เช4ารถตู2ปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ชาตรีรุ4งเรือง ทรานสปอร%ต ราคา 18,000.00 บาท ห2างหุ2นส4วนจํากัด ชาตรีรุ4งเรือง ทรานสปอร%ต ราคา 18,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/645

2. สํานักงานจิรพันธ%ทัวร% ราคา 20,000.00 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

3. สํานักงานสุรศักดิ์ อ4อนรัชชา ราคา 21,000.00 บาท

106 เช4ารถตู2ปรับอากาศ 19,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 19,500.00 บาท บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 19,500.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/670

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 21,000.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด มายเวย% แทรเวล ราคา 24,000.00 บาท

107 เช4ารถบัสปรับอากาศและรถตู2ปรับอากาศ 50,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 50,500.00 บาท บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 50,500.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/679

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 53,000.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด มายเวย% แทรเวล ราคา 54,500.00 บาท

108 เช4ารถตู2ปรับอากาศ 25,900.00 ตกลงราคา 1. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ชาตรีรุ4งเรือง ทรานสปอร%ต ราคา 25,900.00 บาท ห2างหุ2นส4วนจํากัด ชาตรีรุ4งเรือง ทรานสปอร%ต ราคา 25,900.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/669

2. สํานักงานจิรพันธ%ทัวร% ราคา 27,300.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

3. สํานักงานสุรศักดิ์ อ4อนรัชชา ราคา 28,000.00 บาท

109 เช4ารถตู2ปรับอากาศ 16,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 16,000.00 บาท บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 16,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/668

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 17,500.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด มายเวย% แทรเวล ราคา 20,000.00 บาท

110 เช4ารถบัสปรับอากาศและรถตู2ปรับอากาศ 39,600.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 39,600.00 บาท บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 39,600.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/664

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 44,000.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด มายเวย% แทรเวล ราคา 47,000.00 บาท

หนา้ที� 11 จาก 12



ลํา  วงเงินที่ ผู�ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
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ที่  หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

111 เช4ารถบัสปรับอากาศและรถตู2ปรับอากาศ 31,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 31,000.00 บาท บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 31,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/663

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 34,000.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด มายเวย% แทรเวล ราคา 36,000.00 บาท

112 เช4ารถบัสปรับอากาศและรถตู2ปรับอากาศ 38,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท หาดใหญ4ไดมอนด%ทัวร% จํากัด ราคา 38,500.00 บาท บริษัท หาดใหญ4ไดมอนด%ทัวร% จํากัด ราคา 38,500.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/688

2. บริษัท เอ็นวีที แทรเวล จํากัด ราคา 42,000.00 บาท ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

3. นิวเอเซียทัวร% ราคา 46,000.00 บาท

113 เช4ารถตู2ปรับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา 1. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ชาตรีรุ4งเรือง ทรานสปอร%ต ราคา 12,000.00 บาท ห2างหุ2นส4วนจํากัด ชาตรีรุ4งเรือง ทรานสปอร%ต ราคา 12,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/698

2. สํานักงานสุรศักดิ์ อ4อนรัชชา ราคา 12,500.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

3. สํานักงานจิรพันธ%ทัวร% ราคา 13,000.00 บาท

114 เช4ารถตู2ปรับอากาศ 50,000.00 ตกลงราคา 1. นายศรันย%วิทย%  เงินแย2ม ราคา 50,000.00 บาท นายศรันย%วิทย%  เงินแย2ม ราคา 50,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/714

2. นายศิรพงศ%  เฉยทอง ราคา 52,000.00 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

3. นายกฤษดา  ผ4องใส ราคา 56,000.00 บาท

115 เช4ารถบัสปรับอากาศและรถตู2ปรับอากาศ 31,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 31,000.00 บาท บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 31,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/710

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด มายเวย% แทรเวล ราคา 34,000.00 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 36,000.00 บาท

116 เช4ารถบัสปรับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 12,000.00 บาท บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 12,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/734

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 13,000.00 บาท ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด มายเวย% แทรเวล ราคา 13,500.00 บาท

117 เช4ารถบัสปรับอากาศและรถตู2ปรับอากาศ 40,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 40,000.00 บาท บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคา 40,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/733

2. ห2างหุ2นส4วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 45,000.00 บาท ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

3. ห2างหุ2นส4วนจํากัด มายเวย% แทรเวล ราคา 49,000.00 บาท
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