
                    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 ซื้อขายครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 5,415,400.00 5,407,200.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส� จํากัด บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส� จํากัด เสนอ 72/2559

และอุปกรณ�พร2อมติดตั้ง ด2วยวิธีการทาง    ราคา 5,388,000.00 บาท ราคา 5,350,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 12 กันยายน 2559

อิเล็กทรอนิกส� 2. บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด คุณลักษณะ

(e-bidding)     - เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เฉพาะ

      ของครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�ฯ ไมFตรงตาม ของครุภัณฑ�

      ข2อกําหนดในประกาศประกวดราคาฯ คอมพิวเตอร�ฯ

3. บริษัท แอ็ดวานซ�อินฟอร�เมชั่น- ถูกต2อง 

    เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครบถ2วน

    - เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตรงตาม

      ของครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�ฯ ไมFตรงตาม ประกาศ

      ข2อกําหนดในประกาศประกวดราคาฯ ประกวดราคาฯ

ที่สํานักงาน 

ก.พ. กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกันยายน 2559

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 10



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

2 จ2างเหมาดําเนินการสร2างและพัฒนา 4,742,450.00 3,424,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จํากัด บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จํากัด เสนอ 73/2559

สื่ออิเล็กทรอนิกส�เพื่อการพัฒนาบุคลากร ด2วยวิธีการทาง    ราคา 2,988,000.00 บาท ราคา 2,980,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

ภาครัฐผFานสื่ออิเล็กทรอนิกส� ปOงบประมาณ อิเล็กทรอนิกส� 2. บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย� จํากัด งานจ2างฯ 

พ.ศ. 2559 (e-bidding)    - ยื่นข2อเสนอไมFเปPนไปตามประกาศ ถูกต2อง 

     ประกวดราคาฯ ครบถ2วน

ตรงตาม

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ที่สํานักงาน 

ก.พ. กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 2 จาก 10



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 ซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView 550,300.00 549,890.40 พิเศษ บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลติ้ง จํากัด บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลติ้ง จํากัด เสนอ นร 1007.5/711

ราคา 549,890.40 บาท ราคา 549,890.40 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 21 กันยายน 2559

แบบประเมินฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 3 จาก 10



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 จ2างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนินโครงการ 4,410,000.00 4,410,000.00 ตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เสนอ E1/2559

ฝ\กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ) (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ) รายละเอียด ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุFนที่ 9 ราคา 4,466,667.00 บาท ราคา 4,405,000.00 บาท งานจ2างฯ 

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 4 จาก 10



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 จ2างพิมพ�หนังสือ "รายงานประจําปO 2558" 300,000.00 240,750.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นซี คอนเซ็ปต� จํากัด บริษัท เอ็นซี คอนเซ็ปต� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/719

ราคา 240,750.00 บาท ราคา 240,750.00 บาท ลงวันที่ 21 กันยายน 2559

2 ซื้อน้ําดื่ม 13,511.96 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/2468

ราคา 13,511.96 บาท ราคา 13,511.96 บาท ลงวันที่ 1 กันยายน 2559

3 ซื้อน้ําดื่ม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. ราคาเหมาะสม นร 1007.5/668

ราคา 4,950.00 บาท ราคา 4,950.00 บาท ลงวันที่ 8 กันยายน 2559

4 จ2างทําตรายาง 267.50 ตกลงราคา ห2างหุ2นสFวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ห2างหุ2นสFวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/669

ราคา 267.50 บาท ราคา 267.50 บาท ลงวันที่ 8 กันยายน 2559

5 จ2างถFายเอกสาร 856.00 ตกลงราคา ร2านก_อปปO` ปริ้น ร2านก_อปปO` ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/680

ราคา 856.00 บาท ราคา 856.00 บาท ลงวันที่ 13 กันยายน 2559

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 71,904.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร� จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/681

ราคา 71,904.00 บาท ราคา 71,904.00 บาท ลงวันที่ 13 กันยายน 2559

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,053.72 ตกลงราคา ห2างหุ2นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ห2างหุ2นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/703

ราคา 10,053.72 บาท ราคา 10,053.72 บาท ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,596.38 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/151

ราคา 2,596.38 บาท ราคา 2,596.38 บาท ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,511.50 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟaค ไดเรคท� จํากัด บริษัท ออฟฟaค ไดเรคท� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1002/72

ราคา 31,511.50 บาท ราคา 31,511.50 บาท ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,261.11 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1002/73

ราคา 3,261.11 บาท ราคา 3,261.11 บาท ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

หนา้ที� 5 จาก 10



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

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,890.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/467

ราคา 28,890.00 บาท ราคา 28,890.00 บาท ลงวันที่ 1 กันยายน 2559

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,922.00 ตกลงราคา ห2างหุ2นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ห2างหุ2นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/482

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 13 กันยายน 2559

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,434.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/57

ราคา 49,434.00 บาท ราคา 49,434.00 บาท ลงวันที่ 1 กันยายน 2559

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,601.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/49

ราคา 4,601.00 บาท ราคา 4,601.00 บาท ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,956.62 ตกลงราคา ร2านทรัพย�มงคลสิริ ร2านทรัพย�มงคลสิริ ราคาเหมาะสม นร 1019/305

ราคา 31,956.62 บาท ราคา 31,956.62 บาท ลงวันที่ 2 กันยายน 2559

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,773.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1277

ราคา 19,773.60 บาท ราคา 19,773.60 บาท ลงวันที่ 1 กันยายน 2559

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,932.70 ตกลงราคา บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด บริษัท ต2นไม2ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1324

ราคา 4,932.70 บาท ราคา 4,932.70 บาท ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

18 ซื้อหนังสือพิมพ�และวารสารวิชาการ (ต.ค. 59) 10,025.00 ตกลงราคา ร2านแตงโมสาส�น ร2านแตงโมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/190

ราคา 10,025.00 บาท ราคา 10,025.00 บาท ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,880.95 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1015/11

ราคา 19,880.95 บาท ราคา 19,880.95 บาท ลงวันที่ 5 กันยายน 2559

20 จ2างซFอมปbcมบFอพักน้ําเสีย SP1 89,345.00  ตกลงราคา ห2างหุ2นสFวนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ห2างหุ2นสFวนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/655

ราคา 89,345.00 บาท ราคา 89,345.00 บาท ลงวันที่ 1 กันยายน 2559

หนา้ที� 6 จาก 10



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

21 จ2างปbcมกุญแจและชาร�จแบตเตอรี่ 640.00      ตกลงราคา 1. ลําไย  ดีวัน 1. ลําไย  ดีวัน ราคาเหมาะสม สลธ.5/2563

   ราคา 40.00 บาท    ราคา 40.00 บาท ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

2. ร2านแบตเตอรี่ ซอยเรวดี 2. ร2านแบตเตอรี่ ซอยเรวดี

   ราคา 600.00 บาท    ราคา 600.00 บาท

   รวมเปPนเงิน 640.00 บาท    รวมเปPนเงิน 640.00 บาท

22 จ2างซFอมแซมสระวFายน้ํา 99,884.50  ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/662

ราคา 99,884.50 บาท ราคา 99,884.50 บาท ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

23 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 98,991.05  ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/663

ราคา 98,991.05 บาท ราคา 98,991.05 บาท ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

24 จ2างซFอมแซมพื้นห2องเลขาธิการ ก.พ. 98,012.00  ตกลงราคา บริษัท ทริปเปa`ลเอ็น ดีไซน� พลัส จํากัด บริษัท ทริปเปa`ลเอ็น ดีไซน� พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/666

และบริเวณทางเดินข2างห2องประชุม 2 และ 3 ราคา 98,012.00 บาท ราคา 98,012.00 บาท ลงวันที่ 7 กันยายน 2559

25 จ2างซFอมเครื่องปรับอากาศ 49,417.95  ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/667

ราคา 49,417.95 บาท ราคา 49,417.95 บาท ลงวันที่ 7 กันยายน 2559

26 จ2างซFอมเครื่องสํารองไฟฟgา 2,568.00    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/673

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

27 จ2างซFอมเครื่องสํารองไฟฟgา 1,284.00    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/674

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

28 จ2างซFอมเครื่องโทรสาร 535.00      ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/675

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
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ลํา  วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
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ที่  หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

29 จ2างซFอมเครื่องโทรสาร 1,819.00    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/676

ราคา 1,819.00 บาท ราคา 1,819.00 บาท ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

30 ซื้ออุปกรณ�สําหรับซFอมประตูรั้วสเตนเลส 2,500.00    ตกลงราคา บริษัท พรศิวะวัสดุกFอสร2าง จํากัด บริษัท พรศิวะวัสดุกFอสร2าง จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/2626

บริเวณประตู 1 และ 2 ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ลงวันที่ 12 กันยายน 2559

31 จ2างบริการดับไฟภายในสํานักงาน ก.พ. 510.00      ตกลงราคา การไฟฟgานครหลวง การไฟฟgานครหลวง ราคาเหมาะสม สลธ.5/2650

ราคา 510.00 บาท ราคา 510.00 บาท ลงวันที่ 13 กันยายน 2559

32 ซื้อวัสดุงานซFอม 99,572.06  ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/687

ราคา 99,572.06 บาท ราคา 99,572.06 บาท ลงวันที่ 14 กันยายน 2559

33 จ2างซFอมเครื่องเติมอากาศ RBC 48,685.00  ตกลงราคา ห2างหุ2นสFวนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ห2างหุ2นสFวนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/695

บริเวณด2านหลังอาคาร 9 ราคา 48,685.00 บาท ราคา 48,685.00 บาท ลงวันที่ 14 กันยายน 2559

34 จ2างซFอมเครื่องสํารองไฟฟgา 1,284.00    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/700

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

35 จ2างซFอมเครื่องปริ้นเตอร� 3,210.00    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/701

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

36 จ2างซFอมเครื่องสํารองไฟฟgา 1,284.00    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/702

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

37 จ2างซFอมเครื่องสFงลมเย็น (AHU) 98,921.50  ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/704

ราคา 98,921.50 บาท ราคา 98,921.50 บาท ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

38 ซื้อแปgนพิมพ� (keyboard) 374.50      ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/705

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ราคา 374.50 บาท ราคา 374.50 บาท ลงวันที่ 19 กันยายน 2559
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39 จ2างซFอมเครื่องปรับอากาศ 98,215.30  ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/724

ราคา 98,215.30 บาท ราคา 98,215.30 บาท ลงวันที่ 22 กันยายน 2559

40 จ2างขนย2ายวัสดุครุภัณฑ�ตFางๆ 18,191.00  ตกลงราคา นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/728

ภายในสํานักงาน ก.พ. ราคา 18,191.00 บาท ราคา 18,191.00 บาท ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

41 จ2างซFอมจอคอมพิวเตอร� 3,638.00    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/733

ราคา 3,638.00 บาท ราคา 3,638.00 บาท ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

42 จ2างซFอมเครื่องปริ้นเตอร� 2,728.50    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/734

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

43 จ2างซFอมเครื่องสํารองไฟฟgา 1,284.00    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/735

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

44 จ2างซFอมเครื่องสํารองไฟฟgา 5,243.00    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/736

ราคา 5,243.00 บาท ราคา 5,243.00 บาท ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

45 จ2างซFอมเครื่องยFอยเอกสาร 9,630.00    ตกลงราคา ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร2าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/737

ราคา 9,630.00 บาท ราคา 9,630.00 บาท ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

46 เชFารถบัสปรับอากาศ 18,000.00  ตกลงราคา บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/657

ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 5 กันยายน 2559

47 เชFารถตู2ปรับอากาศ 11,250.00  ตกลงราคา นายจุลพงษ�  เตชะเทพ นายจุลพงษ�  เตชะเทพ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/660

ราคา 11,250.00 บาท ราคา 11,250.00 บาท ลงวันที่ 5 กันยายน 2559

48 เชFารถตู2ปรับอากาศ 18,000.00  ตกลงราคา บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/665

ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 7 กันยายน 2559
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49 เชFารถตู2ปรับอากาศ 9,600.00    ตกลงราคา นายชัยณรงค�  บุญตา นายชัยณรงค�  บุญตา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/677

ราคา 9,600.00 บาท ราคา 9,600.00 บาท ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

50 เชFาห2องประชุม 42,000.00  ตกลงราคา บริษัท เมเจอร� ดีเวลลอปเม2นท� ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด บริษัท เมเจอร� ดีเวลลอปเม2นท� ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/685

ราคา 42,000.00 บาท ราคา 42,000.00 บาท ลงวันที่ 14 กันยายน 2559

51 เชFารถตู2ปรับอากาศ 12,000.00  ตกลงราคา บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/686

ราคา 12,000.00 บาท ราคา 12,000.00 บาท ลงวันที่ 14 กันยายน 2559
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