
                    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
างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหาร 7,700,000.00 7,700,000.00 ตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เสนอ 31/2560

ระดับสูง: ผู
บริหารส2วนราชการ (นบส.2) รุ2นที่ 9 โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ รายละเอียด ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ; 2560

ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในราชการ ในราชการ งานจ
างฯ

ราคา 7,700,000.00 บาท ราคา 7,680,000.00 บาท ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2560

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 จ
างที่ปรึกษาโครงการฝCกอบรมหลักสูตร 3,624,000.00 3,624,000.00 คัดเลือก มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ยื่นข
อเสนอ 33/2560

การพัฒนาผู
นําคลื่นลูกใหม2ในราชการไทย โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ โครงการฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ; 2560

รุ2นที่ 22 ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในราชการ ในราชการ ตลอดจน

ราคา 3,624,000.00 บาท ราคา 3,600,000.00 บาท กําหนด

งวดงาน

งวดเงิน

สอดคล
อง

ตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม
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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
างพัฒนาระบบโปรแกรมกลาง 8,505,000.00 8,495,800.00 พิเศษ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส; สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส; เสนอ 32/2560

ด
านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (องค;การมหาชน) (องค;การมหาชน) รายละเอียด ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ; 2560

ราคา 8,495,800.00 บาท ราคา 8,450,000.00 บาท งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างเหมาการบริหารจัดการระบบ 4,140,250.00 4,140,000.00 พิเศษ จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย เสนอ 34/2560

สารสนเทศการฝCกอบรมด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส; ราคา 4,140,000.00 บาท ราคา 4,120,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ; 2560

ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 งานจ
างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม
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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
างทําตรายาง 1,316.10 ตกลงราคา ห
างหุ
นส2วนจํากัด สากลตรายาง ห
างหุ
นส2วนจํากัด สากลตรายาง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/79

ราคา 1,316.10 บาท ราคา 1,316.10 บาท ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ; 2560

2 จ
างถ2ายเอกสาร 10,800.00 ตกลงราคา ร
านกIอปป=J ปริ้น ร
านกIอปป=J ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/80

ราคา 10,800.00 บาท ราคา 10,800.00 บาท ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ; 2560

3 จ
างถ2ายเอกสาร 4,480.00 ตกลงราคา ร
านกIอปป=J ปริ้น ร
านกIอปป=J ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/111

ราคา 4,480.00 บาท ราคา 4,480.00 บาท ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ; 2560

4 จ
างทํากล2องใส2เอกสารพิมพ;โลโก
 สํานักงาน ก.พ. 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเค.โปรดักส; กรุIป จํากัด บริษัท ดีเค.โปรดักส; กรุIป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/113

ราคา 21,400.00 บาท ราคา 21,400.00 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ; 2560

5 จ
างทําซองแบบทดสอบพีวีซี 15,600.00 ตกลงราคา ร
าน แสงวิวัฒน; ร
าน แสงวิวัฒน; ราคาเหมาะสม นร 1007.5/120

ราคา 15,600.00 บาท ราคา 15,600.00 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ; 2560

6 จ
างทําตรายาง 2,097.20 ตกลงราคา ห
างหุ
นส2วนจํากัด สากลตรายาง ห
างหุ
นส2วนจํากัด สากลตรายาง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/121

ราคา 2,097.20 บาท ราคา 2,097.20 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ; 2560

7 ซื้อน้ําดื่ม 13,700.28 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย; ไอ วอเตอร; จํากัด บริษัท หยดทิพย; ไอ วอเตอร; จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/289

ราคา 13,700.28 บาท ราคา 13,700.28 บาท ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ; 2560

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,061.60 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/325

ราคา 18,061.60 บาท ราคา 18,061.60 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ; 2560

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,391.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1002/25

ราคา 14,391.50 บาท ราคา 14,391.50 บาท ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ; 2560

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,849.36 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1002/28

ราคา 5,849.36 บาท ราคา 5,849.36 บาท ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ; 2560

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,523.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส2วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส2วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/62

ราคา 9,523.00 บาท ราคา 9,523.00 บาท ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ; 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

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,475.53 ตกลงราคา ห
างหุ
นส2วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส2วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/106

ราคา 1,475.53 บาท ราคา 1,475.53 บาท ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ; 2560

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,017.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/107

ราคา 3,017.40 บาท ราคา 3,017.40 บาท ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ; 2560

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 34,989.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/7

ราคา 34,989.00 บาท ราคา 34,989.00 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 2560

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,498.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/21

ราคา 49,498.20 บาท ราคา 49,498.20 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ; 2560

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,958.30 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/28

ราคา 49,958.30 บาท ราคา 49,958.30 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ; 2560

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,080.00 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ;กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ;กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/30

ราคา 47,080.00 บาท ราคา 47,080.00 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ; 2560

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,535.20 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ;กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ;กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/6

ราคา 48,535.20 บาท ราคา 48,535.20 บาท ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ; 2560

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,940.34 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/19

ราคา 40,940.34 บาท ราคา 40,940.34 บาท ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ; 2560

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,453.50 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/27

ราคา 21,453.50 บาท ราคา 21,453.50 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ; 2560

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,082.50 ตกลงราคา บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร;กรุIป จํากัด บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร;กรุIป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/28

ราคา 5,082.50 บาท ราคา 5,082.50 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ; 2560

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,989.33 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/14

ราคา 49,989.33 บาท ราคา 49,989.33 บาท ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ; 2560

หนา้ที� 5 จาก 9



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 33,822.70 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/10

ราคา 33,822.70 บาท ราคา 33,822.70 บาท ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ; 2560

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,782.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส2วนสามัญ อุดมสาส;น ห
างหุ
นส2วนสามัญ อุดมสาส;น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/23

ราคา 4,782.00 บาท ราคา 4,782.00 บาท ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ; 2560

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,197.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส2วนสามัญ อุดมสาส;น ห
างหุ
นส2วนสามัญ อุดมสาส;น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/27

ราคา 13,197.00 บาท ราคา 13,197.00 บาท ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ; 2560

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 65,000.00 ตกลงราคา ศูนย;พัฒนาอาชีพคนพิการ ศูนย;พัฒนาอาชีพคนพิการ ราคาเหมาะสม นร 1019/47

ราคา 65,000.00 บาท ราคา 65,000.00 บาท ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ; 2560

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,088.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร; จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร; จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/60

ราคา 41,088.00 บาท ราคา 41,088.00 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ; 2560

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,720.60 ตกลงราคา บริษัท เดอะฟPนิกซ; (2016) จํากัด บริษัท เดอะฟPนิกซ; (2016) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/66.1

ราคา 32,720.60 บาท ราคา 32,720.60 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ; 2560

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 59,962.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.3/182

ราคา 59,962.80 บาท ราคา 59,962.80 บาท ลงวันที่ 27 มกราคม 2560

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,544.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร; จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร; จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/331

ราคา 20,544.00 บาท ราคา 20,544.00 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ; 2560

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,621.77 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/332

ราคา 24,621.77 บาท ราคา 24,621.77 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ; 2560

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,637.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/198

ราคา 14,637.60 บาท ราคา 14,637.60 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ; 2560

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,390.60 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/199

ราคา 12,390.60 บาท ราคา 12,390.60 บาท ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ; 2560
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34 ซื้อหนังสือวิชาการ 19,015.20 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะ บุIคสโตร; (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุIคสโตร; (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/200

ราคา 19,015.20 บาท ราคา 19,015.20 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ; 2560

35 ซื้อหนังสือวิชาการ 11,221.70 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะ บุIคสโตร; (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุIคสโตร; (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/201

ราคา 11,221.70 บาท ราคา 11,221.70 บาท ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ; 2560

36 ซื้อหนังสือพิมพ;และวารสารวิชาการ (มี.ค. 60) 10,265.00 ตกลงราคา ร
าน แตงโมสาส;น ร
าน แตงโมสาส;น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/202

ราคา 10,265.00 บาท ราคา 10,265.00 บาท ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ; 2560

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,815.00 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ;กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ;กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.1/21

ราคา 4,815.00 บาท ราคา 4,815.00 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ; 2560

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,490.00 ตกลงราคา บริษัท แอล.พี.พี.เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท แอล.พี.พี.เทรดดิ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/1

ราคา 7,490.00 บาท ราคา 7,490.00 บาท ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ; 2560

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,408.07 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1016.2/3

ราคา 6,408.07 บาท ราคา 6,408.07 บาท ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ; 2560

40 จ
างซ2อมระบบปQRมน้ําดี (ตัวที่ 1) อาคาร 7 67,433.54 ตกลงราคา ห
างหุ
นส2วนจํากัด ปวรุตม; เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส2วนจํากัด ปวรุตม; เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/71

ราคา 67,433.54 บาท ราคา 67,433.54 บาท ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ; 2560

41 ซื้อวัสดุงานซ2อม 98,911.87 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ;เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ;เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/73

ราคา 98,911.87 บาท ราคา 98,911.87 บาท ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ; 2560

42 จ
างซ2อมระบบกล
องวงจรปPด 98,547.00 ตกลงราคา บริษัท ทรูแอดวานซ; โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรูแอดวานซ; โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/75

บริเวณสํานักงาน ก.พ. ราคา 98,547.00 บาท ราคา 98,547.00 บาท ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ; 2560

43 ซื้อธงชาติ 5,564.00 ตกลงราคา บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/89

ราคา 5,564.00 บาท ราคา 5,564.00 บาท ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ; 2560

44 จ
างซ2อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ก.พ. 49,615.90 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/97

ราคา 49,615.90 บาท ราคา 49,615.90 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ; 2560
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45 จ
างซ2อมเครื่องสํารองไฟฟSา 6,313.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/98

ราคา 6,313.00 บาท ราคา 6,313.00 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ; 2560

46 จ
างซ2อมเครื่องสํารองไฟฟSา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/99

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ; 2560

47 จ
างซ2อมเครื่องสํารองไฟฟSา 2,889.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/100

ราคา 2,889.00 บาท ราคา 2,889.00 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ; 2560

48 จ
างซ2อมเครื่องสํารองไฟฟSา 1,391.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/101

ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ; 2560

49 จ
างซ2อมเครื่องสํารองไฟฟSา 856.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/102

ราคา 856.00 บาท ราคา 856.00 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ; 2560

50 ซื้อเคมีดับเพลิง 28,162.40 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ;เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ;เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/103

ราคา 28,162.40 บาท ราคา 28,162.40 บาท ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ; 2560

51 จ
างซ2อมอุปกรณ;ท2อน้ําดี อาคาร 2 62,595.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส2วนจํากัด ปวรุตม; เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส2วนจํากัด ปวรุตม; เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/109

ราคา 62,595.00 บาท ราคา 62,595.00 บาท ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ; 2560

52 ซ2อมเครื่องสแกนเนอร; 2,461.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/115

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ; 2560

53 จ
างซ2อมจอคอมพิวเตอร; 3,210.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/116

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ; 2560

54 จ
างซ2อมเครื่องสํารองไฟฟSา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/117

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ; 2560

55 จ
างซ2อมเครื่องคอมพิวเตอร; 2,140.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/118

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ; 2560
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56 จ
างซ2อมอุปกรณ;ควบคุมการเข
าออก 9,095.00 ตกลงราคา บริษัท ทรูแอดวานซ; โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรูแอดวานซ; โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/119

ราคา 9,095.00 บาท ราคา 9,095.00 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ; 2560

57 จ
างซ2อมเครื่องสํารองไฟฟSา 2,033.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/122

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ; 2560

58 จ
างซ2อมเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร; 17,120.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/123

ราคา 17,120.00 บาท ราคา 17,120.00 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ; 2560

59 จ
างซ2อมเครื่องโทรสาร 1,926.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/124

ราคา 1,926.00 บาท ราคา 1,926.00 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ; 2560

60 จ
างซ2อมเครื่องปริ้นเตอร; 12,840.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/125

ราคา 12,840.00 บาท ราคา 12,840.00 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ; 2560

61 จ
างซ2อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 87,681.15 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/128

ราคา 87,981.15 บาท ราคา 87,981.15 บาท ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ; 2560

62 เช2ารถตู
ปรับอากาศ 3 คัน 12,500.00 ตกลงราคา ด.ต.อนุสรณ;  บุสดี ด.ต.อนุสรณ;  บุสดี ราคาเหมาะสม นร 1007.5/110

เดินทางรับ - ส2ง ภายใน จังหวัดอุดรธานี ราคา 12,500.00 บาท ราคา 12,500.00 บาท ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ; 2560

63 เช2ารถตู
ปรับอากาศ 4 คัน 28,000.00 ตกลงราคา นายศรันย;วิทย;  เงินแย
ม นายศรันย;วิทย;  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/126

เดินทางไป จังหวัดนครราชสีมา ราคา 28,000.00 บาท ราคา 28,000.00 บาท ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ; 2560
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