
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 เช�าเครื่องถ�ายเอกสารระบบดิจิตอล 1,710,000.00 แผ�นละ สอบราคา 1. บริษัท พูนธนามาร'เก็ตติ้ง จํากัด บริษัท พูนธนามาร'เก็ตติ้ง จํากัด เสนอ 22/2560

0.25 บาท    ราคาแผ�นละ 0.25 บาท ราคาแผ�นละ 0.25 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

2. บริษัท ดิทโต5 (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คุณลักษณะ

   ราคาแผ�นละ 0.32 บาท เฉพาะ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

โดยเสนอ

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559

สํานักงาน ก.พ. 
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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 ซื้อโปรแกรมวิเคราะห'ข5อมูล 135,000.00 93,946.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ทารา เทค อินเตอร'เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ทารา เทค อินเตอร'เนชั่นแนล จํากัด เสนอ นร 1007.5/840

IBM SPSS Statistics Base    ราคา 93,946.00 บาท ราคา 93,946.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

2. บริษัท เฟNสท' คอมพิวเตอร' คอร'ปอเรชั่น จํากัด ของโปรแกรมฯ

   ราคา 118,556.00 บาท ตรงตามที่

3. บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จํากัด สํานักงาน ก.พ.

   ราคา 124,601.61 บาท กําหนด

4. บริษัท เอซอฟท'วัน จํากัด และเสนอ

   ราคา 135,034.00 บาท ราคาต่ําสุด

2 จ5างทํากระเปPาใส�เอกสารพร5อมสกรีนโลโก5 7,600.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/828

ราคา 7,600.00 บาท ราคา 7,600.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

3 จ5างทําตรายาง 1,872.50 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ' ห5างหุ5นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ' ราคาเหมาะสม นร 1007.5/830

ราคา 1,872.50 บาท ราคา 1,872.50 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

4 จ5างทําตรายาง 3,402.60 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ' ห5างหุ5นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ' ราคาเหมาะสม นร 1007.5/851

ราคา 3,402.60 บาท ราคา 3,402.60 บาท ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

5 จ5างถ�ายเอกสาร 7,623.00 ตกลงราคา ร5านกRอปปST ปริ้น ร5านกRอปปST ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/866

ราคา 7,623.00 บาท ราคา 7,623.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

6 จ5างทําตรายาง 984.40 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ' ห5างหุ5นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ' ราคาเหมาะสม นร 1007.5/867

ราคา 984.40 บาท ราคา 984.40 บาท ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

7 จ5างถ�ายเอกสาร 8,400.00 ตกลงราคา ร5านกRอปปST ปริ้น ร5านกRอปปST ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/888

ราคา 8,400.00 บาท ราคา 8,400.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
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8 จ5างพิมพ'หนังสือรับรองผลการสอบผ�าน 91,235.00 ตกลงราคา บริษัท จันวาณิชย' ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท จันวาณิชย' ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/890

การวัดความรู5ความสามารถทั่วไป ราคา 91,235.00 บาท ราคา 91,235.00 บาท ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

9 ซื้อน้ําดื่ม 14,712.50 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย' ไอ วอเตอร' จํากัด บริษัท หยดทิพย' ไอ วอเตอร' จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/3116

ราคา 14,712.50 บาท ราคา 14,712.50 บาท ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

10 ซื้อวัสดุงานบ5านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห5างหุ5นส�วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/818

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,414.59 ตกลงราคา บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/191

ราคา 13,414.59 บาท ราคา 13,414.59 บาท ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,834.88 ตกลงราคา บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/207

ราคา 3,834.88 บาท ราคา 3,834.88 บาท ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,317.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1002/82

ราคา 3,317.00 บาท ราคา 3,317.00 บาท ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,494.85 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1002/83

ราคา 4,494.85 บาท ราคา 4,494.85 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,039.36 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ห5างหุ5นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/554

ราคา 9,039.36 บาท ราคา 9,039.36 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,730.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร'เก็ตติ้ง (ไทยแลนด') จํากัด บริษัท แคนนอน มาร'เก็ตติ้ง (ไทยแลนด') จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1796

ราคา 41,730.00 บาท ราคา 41,730.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
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17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,236.30 ตกลงราคา 1. ห5างหุ5นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ห5างหุ5นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1004.1/1888

   ราคา 2,236.30 บาท ราคา 2,236.30 บาท ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

2. บริษัท ออฟฟNศเวิร'ค จํากัด

   ราคา 2,407.50 บาท

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร' จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร' จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/619

ราคา 49,305.60 บาท ราคา 49,305.60 บาท ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,926.50 ตกลงราคา บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/620

ราคา 14,926.50 บาท ราคา 14,926.50 บาท ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 97,070.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/519

ราคา 97,070.40 บาท ราคา 97,070.40 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,248.00 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ'กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ'กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/754

ราคา 28,248.00 บาท ราคา 28,248.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร'กรุRป จํากัด บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร'กรุRป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/755

ราคา 4,066.00 บาท ราคา 4,066.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,708.17 ตกลงราคา บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/761

ราคา 2,708.17 บาท ราคา 2,708.17 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,800.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/762

ราคา 8,800.00 บาท ราคา 8,800.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,291.60 ตกลงราคา บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/91

ราคา 6,291.60 บาท ราคา 6,291.60 บาท ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
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26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,995.75 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/648

ราคา 49,995.75 บาท ราคา 49,995.75 บาท ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,176.00 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนสามัญ อุดมสาส'น ห5างหุ5นส�วนสามัญ อุดมสาส'น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/1331

ราคา 8,176.00 บาท ราคา 8,176.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,313.72 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ห5างหุ5นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.3/4610

ราคา 29,313.72 บาท ราคา 29,313.72 บาท ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,919.80 ตกลงราคา บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด บริษัท ต5นไม5ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1666

ราคา 11,919.80 บาท ราคา 11,919.80 บาท ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

30 ซื้อพวงมาลาดอกไม5ประดิษฐ' 3,000.00 ตกลงราคา ร5านปYทมาภรณ'ฟลอรีส ร5านปYทมาภรณ'ฟลอรีส ราคาเหมาะสม สลธ.4/3

ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

31 ซื้อวารสารวิชาการต�างประเทศ 25,050.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ' จํากัด บริษัท นิพนธ' จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/192

(5 รายการ / 6 เล�ม)                  ราคา 25,050.00 บาท ราคา 25,050.00 บาท ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

32 ซื้อหนังสือพิมพ'และวารสารวิชาการ (ธ.ค. 59) 9,330.00 ตกลงราคา ร5านแตงโมสาส'น ร5านแตงโมสาส'น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/193

ราคา 9,330.00 บาท ราคา 9,330.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,296.50 ตกลงราคา บริษัท แอล.พี.พี.เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท แอล.พี.พี.เทรดดิ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/18

ราคา 5,296.50 บาท ราคา 5,296.50 บาท ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

34 จ5างจัดทําปZายชื่อฝ\ายบริหาร 14,445.00 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ห5างหุ5นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/813

และรางเลื่อนสําหรับวางคีย'บอร'ด ราคา 14,445.00 บาท ราคา 14,445.00 บาท ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

35 ซื้อวัสดุงานซ�อม 98,862.12 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ'เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ'เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/814

ราคา 98,862.12 บาท ราคา 98,862.12 บาท ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
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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

36 จ5างซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร' 3,638.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/819

ราคา 3,638.00 บาท ราคา 3,638.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

37 จ5างซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร' 535.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/820

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

38 จ5างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร' 2,728.50 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/821

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

39 จ5างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร' 24,075.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/822

ราคา 24,075.00 บาท ราคา 24,075.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

40 จ5างซ�อมเครื่องทําลายเอกสาร 5,885.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/823

ราคา 5,885.00 บาท ราคา 5,885.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

41 จ5างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร' 3,103.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/824

ราคา 3,103.00 บาท ราคา 3,103.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

42 จ5างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร' 2,728.50 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/825

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

43 จ5างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร' 4,173.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/826

ราคา 4,173.00 บาท ราคา 4,173.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

44 จ5างซ�อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 89,098.90 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/831

ราคา 89,098.90 บาท ราคา 89,098.90 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

45 จ5างซ�อมชุดปY]มสูบน้ําบ�อเสีย 89,345.00 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนจํากัด ปวรุตม' เอ็นจิเนียริ่ง ห5างหุ5นส�วนจํากัด ปวรุตม' เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/832

SP-02 ตัวที่ 2 อาคาร 10 ราคา 89,345.00 บาท ราคา 89,345.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
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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

46 จ5างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟZา 2,140.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/833

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

47 จ5างซ�อมชุดปY]มน้ําดี ตัวที่ 2 อาคาร 2 49,915.50 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนจํากัด ปวรุตม' เอ็นจิเนียริ่ง ห5างหุ5นส�วนจํากัด ปวรุตม' เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/850

ราคา 49,915.50 บาท ราคา 49,915.50 บาท ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

48 จ5างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟZา 1,284.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/859

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

49 จ5างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟZา 2,140.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/860

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

50 จ5างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร' 2,728.50 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/861

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

51 จ5างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร' 1,070.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/862

ราคา 1,070.00 บาท ราคา 1,070.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

52 จ5างซ�อมจอคอมพิวเตอร' 3,638.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/863

ราคา 3,638.00 บาท ราคา 3,638.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

53 จ5างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร' 25,466.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/864

ราคา 25,466.00 บาท ราคา 25,466.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

54 จ5างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร' 23,540.00 ตกลงราคา ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ร5าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/865

ราคา 23,540.00 บาท ราคา 23,540.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

55 จ5างซ�อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 49,888.75 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/876

ราคา 49,888.75 บาท ราคา 49,888.75 บาท ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
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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

56 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู5ปรับอากาศ 36,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/827

ราคา 36,000.00 บาท ราคา 36,000.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

57 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู5ปรับอากาศ 66,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/834

ราคา 66,000.00 บาท ราคา 66,000.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

58 เช�ารถบัสปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/839

ราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

59 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู5ปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/842

ราคา 27,000.00 บาท ราคา 27,000.00 บาท ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

60 เช�ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธนัชวิชญ' แทรเวล จํากัด บริษัท ธนัชวิชญ' แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/843

ราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

61 เช�ารถตู5ปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา ห5างหุ5นส�วนจํากัด ชาตรีรุ�งเรือง ทรานสปอร'ต ห5างหุ5นส�วนจํากัด ชาตรีรุ�งเรือง ทรานสปอร'ต ราคาเหมาะสม นร 1007.5/844

ราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

62 เช�ารถตู5ปรับอากาศ 5,000.00 ตกลงราคา อาร'ทีเอ็น ทราเวล อาร'ทีเอ็น ทราเวล ราคาเหมาะสม นร 1007.5/845

ราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

63 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู5ปรับอากาศ 76,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/848

ราคา 76,000.00 บาท ราคา 76,000.00 บาท ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

64 เช�ารถบัสปรับอากาศ 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/857

ราคา 75,000.00 บาท ราคา 75,000.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

65 เช�ารถตู5ปรับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา นายศรันย'วิทย'  เงินแย5ม นายศรันย'วิทย'  เงินแย5ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/868

ราคา 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
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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

66 เช�ารถตู5ปรับอากาศ 10,500.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/877

ราคา 10,500.00 บาท ราคา 10,500.00 บาท ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

67 เช�ารถตู5ปรับอากาศ 17,500.00 ตกลงราคา นายศรันย'วิทย'  เงินแย5ม นายศรันย'วิทย'  เงินแย5ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/880

ราคา 17,500.00 บาท ราคา 17,500.00 บาท ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

68 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู5ปรับอากาศ 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/893

ราคา 25,000.00 บาท ราคา 25,000.00 บาท ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
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