
                    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�และอุปกรณ� 6,400,000.00 6,212,420.00 e-bidding 1. บริษัท เคมิท กรุ.ป จํากัด บริษัท เคมิท กรุ.ป จํากัด เสนอ 49/2560

สําหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ราคา 5,189,500.00 บาท ราคา 5,189,500.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2. บริษัท แอ็ดวานซ�อินฟอร�เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด คุณลักษณะ

(ครั้งที่ 2) ราคา 5,340,500.00 บาท เฉพาะฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมิถุนายน 2560

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 17



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 จGางพิมพ�และเตรียมแบบทดสอบ รวมทั้งพิมพ� 33,417,176.50 33,417,176.50 พิเศษ บริษัท จันวาณิชย� ซีเคียวริตี้ พริ้นท�ติ้ง จํากัด บริษัท จันวาณิชย� ซีเคียวริตี้ พริ้นท�ติ้ง จํากัด เสนอ 48/2560

และตรวจกระดาษคําตอบ ราคา 33,417,176.50 บาท ราคา 33,417,176.50 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

งานจGางฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จGางเหมาบริการเครื่องปIองกันการทุจริตการสอบ 1,800,000.00 1,799,740.00 พิเศษ บริษัท ที-เน็ต จํากัด บริษัท ที-เน็ต จํากัด เสนอ 50/2560

ดGวยระบบรีโมตคอนโทรล ราคา 1,799,740.00 บาท ราคา 1,797,600.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

งานจGางฯ

ครบถGวนถูกตGอง

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

3 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 14,243,730.00 13,943,862.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอ 52/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบกรุงเทพมหานคร ราคา 13,943,862.00 บาท ราคา 13,943,862.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

และปริมณฑล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานจGางฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 1,424,145.00 1,409,154.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� เสนอ 53/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบฉะเชิงเทรา ราคา 1,409,154.00 บาท ราคา 1,409,154.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� งานจGางฯ

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

5 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 2,373,480.00 2,248,560.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูNบGานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูNบGานจอมบึง เสนอ 54/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบราชบุรี ราคา 2,248,560.00 บาท ราคา 2,248,560.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูNบGานจอมบึง งานจGางฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

6 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 2,848,575.00 2,818,590.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ 55/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบชลบุรี ราคา 2,818,590.00 บาท ราคา 2,818,590.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา งานจGางฯ

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

7 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 4,748,385.00 4,598,436.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมN มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมN เสนอ 56/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบเชียงใหมN ราคา 4,598,436.00 บาท ราคา 4,598,436.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมN งานจGางฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

8 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 3,798,100.00 3,718,140.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เสนอ 57/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบพิษณุโลก ราคา 3,718,140.00 บาท ราคา 3,718,140.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานจGางฯ

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

9 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 4,272,720.00 4,182,768.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เสนอ 58/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบอุดรธานี ราคา 4,182,768.00 บาท ราคา 4,182,768.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี งานจGางฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

10 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 3,323,195.00 3,253,233.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เสนอ 59/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบอุบลราชธานี ราคา 3,253,233.00 บาท ราคา 3,218,252.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งานจGางฯ

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

11 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 2,844,015.00 2,784,141.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกNน มหาวิทยาลัยขอนแกNน เสนอ 60/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบขอนแกNน ราคา 2,784,141.00 บาท ราคา 2,784,141.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยขอนแกNน งานจGางฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

12 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 2,848,765.00 2,818,778.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เสนอ 61/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบสุราษฎร�ธานี ราคา 2,818,778.00 บาท ราคา 2,818,778.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี งานจGางฯ

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

13 จGางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูGความสามารถ 4,748,100.00 4,698,120.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� เสนอ 62/2560

ทั่วไปประจําปL 2560 ศูนย�สอบสงขลา ราคา 4,698,120.00 บาท ราคา 4,698,120.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� งานจGางฯ

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 จGางเหมาปIอนหรือบันทึกขGอมูลหนังสือวิชาการ 420,000.00 419,868.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เค.บุ.กซ� บิซิเนส จํากัด บริษัท เค.บุ.กซ� บิซิเนส จํากัด ราคาต่ําสุด 51/2560

และรายงานการศึกษาวิจัยเขGาระบบฐานขGอมูล ราคา 419,868.00 บาท ราคา 419,868.00 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ทรัพยากรหGองสมุดและจัดการขGอมูลใหGเชื่อมโยง 2. บริษัท ชNางสรรค� จํากัด

กับฐานขGอมูลในระบบโปรแกรมหGองสมุด ราคา 462,240.00 บาท

อิเล็กทรอนิกส�

2 จGางผลิตสําเนาแผNนดีวีดี 11,074.50 ตกลงราคา บริษัท เอดี ดิจิตอล จํากัด บริษัท เอดี ดิจิตอล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/406

ราคา 11,074.50 บาท ราคา 11,074.50 บาท ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

3 จGางเหมาจัดเกGาอี้หGองฝUกอบรม 4,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน นายมนูญ  ประจัน ราคาเหมาะสม นร 1007.5/407

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

4 จGางถNายเอกสาร 15,000.00 ตกลงราคา รGาน ก.อปปLW ปริ้น รGาน ก.อปปLW ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/421

ราคา 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

5 จGางเหมาจัดเกGาอี้หGองฝUกอบรม 2,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน นายมนูญ  ประจัน ราคาเหมาะสม นร 1007.5/421.1

ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

6 จGางเคลือบลามิเนตชนิดใส 494.34 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/436

ราคา 494.34 บาท ราคา 494.34 บาท ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

7 จGางทําตรายาง 2,086.50 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� หGางหุGนสNวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/437

ราคา 2,086.50 บาท ราคา 2,086.50 บาท ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

8 จGางถNายเอกสาร 18,592.00 ตกลงราคา รGาน ก.อปปLW ปริ้น รGาน ก.อปปLW ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/442

ราคา 18,592.00 บาท ราคา 18,592.00 บาท ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

9 จGางเหมาจัดเกGาอี้ฝUกอบรม 2,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน นายมนูญ  ประจัน ราคาเหมาะสม นร 1007.5/448

ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560
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10 จGางทําตรายาง 7,629.10 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� หGางหุGนสNวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/453

ราคา 7,629.10 บาท ราคา 7,629.10 บาท ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

11 จGางจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสคลGายวันสถาปนา 76,237.50 ตกลงราคา บริษัท เมกGา โปรดักชั่นส� จํากัด บริษัท เมกGา โปรดักชั่นส� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/471

สํานักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปLที่ 85 ราคา 76,237.50 บาท ราคา 76,237.50 บาท ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560

12 จGางถNายเอกสาร 3,440.00 ตกลงราคา รGาน ก.อปปLW ปริ้น รGาน ก.อปปLW ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/494

ราคา 3,440.00 บาท ราคา 3,440.00 บาท ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

13 จGางถNายเอกสาร 34,890.00 ตกลงราคา รGาน ก.อปปLW ปริ้น รGาน ก.อปปLW ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/499

ราคา 34,890.00 บาท ราคา 34,890.00 บาท ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

14 จGางเหมาจัดเกGาอี้หGองฝUกอบรม 2,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน นายมนูญ  ประจัน ราคาเหมาะสม นร 1007.5/502

ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,000.90 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด วิริยะ 1995 หGางหุGนสNวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/426

ราคา 2,000.90 บาท ราคา 2,000.90 บาท ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,017.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/427

ราคา 3,017.40 บาท ราคา 3,017.40 บาท ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,807.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/443

ราคา 23,807.50 บาท ราคา 23,807.50 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,910.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/445

ราคา 13,910.00 บาท ราคา 13,910.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,444.16 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด วิริยะ 1995 หGางหุGนสNวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/474

ราคา 5,444.16 บาท ราคา 5,444.16 บาท ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560

20 ซื้อน้ําดื่ม 15,277.46 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/1502

ราคา 15,277.46 บาท ราคา 15,277.46 บาท ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560
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21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,800.41 ตกลงราคา บริษัท ตGนไมGทอง จํากัด บริษัท ตGนไมGทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/455

ราคา 12,800.41 บาท ราคา 12,800.41 บาท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,314.00 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด วิริยะ 1995 หGางหุGนสNวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/301

ราคา 32,314.00 บาท ราคา 32,314.00 บาท ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,356.87 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด วิริยะ 1995 หGางหุGนสNวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/315

ราคา 6,356.87 บาท ราคา 6,356.87 บาท ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,904.80 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ�กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ�กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/354

ราคา 49,904.80 บาท ราคา 49,904.80 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,305.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/695

ราคา 12,305.00 บาท ราคา 12,305.00 บาท ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,422.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/96

ราคา 47,422.40 บาท ราคา 47,422.40 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,863.88 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/119

ราคา 8,863.88 บาท ราคา 8,863.88 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,024.10 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด� จํากัด บริษัท เนชั่นไวด� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/120

ราคา 6,024.10 บาท ราคา 6,024.10 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,910.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/121

ราคา 13,910.00 บาท ราคา 13,910.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,441.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/122

ราคา 17,441.00 บาท ราคา 17,441.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,981.00 ตกลงราคา รGาน สองแยGมงอกงาม รGาน สองแยGมงอกงาม ราคาเหมาะสม นร 1012/49

ราคา 49,981.00 บาท ราคา 49,981.00 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
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32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,910.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/35

ราคา 13,910.00 บาท ราคา 13,910.00 บาท ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,572.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/377

ราคา 47,572.20 บาท ราคา 47,572.20 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,562.58 ตกลงราคา บริษัท เดอะฟLนิกซ� (2016) จํากัด บริษัท เดอะฟLนิกซ� (2016) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/204

ราคา 28,562.58 บาท ราคา 28,562.58 บาท ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 67,945.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/224

ราคา 67,945.00 บาท ราคา 67,945.00 บาท ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 34,956.90 ตกลงราคา บริษัท เดอะฟLนิกซ� (2016) จํากัด บริษัท เดอะฟLนิกซ� (2016) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/234

ราคา 34,956.90 บาท ราคา 34,956.90 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,205.43 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด วิริยะ 1995 หGางหุGนสNวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.3/1033

ราคา 19,205.43 บาท ราคา 19,205.43 บาท ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 34,882.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/849

ราคา 34,882.00 บาท ราคา 34,882.00 บาท ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,544.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร� จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/890

ราคา 20,544.00 บาท ราคา 20,544.00 บาท ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,800.00 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล หGางหุGนสNวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาเหมาะสม นร 1007.2/91

ราคา 42,800.00 บาท ราคา 42,800.00 บาท ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,557.96 ตกลงราคา บริษัท ตGนไมGทอง จํากัด บริษัท ตGนไมGทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.2/98

ราคา 32,557.96 บาท ราคา 32,557.96 บาท ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

42 ซื้อวารสารวิชาการตNางประเทศ 37,400.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ� จํากัด บริษัท นิพนธ� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/208

(7 รายการ/ 11 เลNม) ราคา 37,400.00 บาท ราคา 37,400.00 บาท ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560
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43 ซื้อหนังสือพิมพ�และวารสารวิชาการ (ก.ค. 60) 9,020.00 ตกลงราคา รGาน แตงโมสาส�น รGาน แตงโมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/209

ราคา 9,020.00 บาท ราคา 9,020.00 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,675.00 ตกลงราคา เค พี เอส การชNาง เค พี เอส การชNาง ราคาเหมาะสม นร 1007.8/10

ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/11

ราคา 27,820.00 บาท ราคา 27,820.00 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 36,647.50 ตกลงราคา บริษัท ตGนไมGทอง จํากัด บริษัท ตGนไมGทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/34

ราคา 36,647.50 บาท ราคา 36,647.50 บาท ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

47 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,013.22 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบค อันดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อันดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.004.1/32

ราคา 27,013.22 บาท ราคา 27,013.22 บาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

48 ซื้อวัสดุงานซNอม 99,268.18 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/394

ราคา 99,268.18 บาท ราคา 99,268.18 บาท ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560

49 จGางซNอมเครื่องคอมพิวเตอร� 2,140.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/409

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

50 จGางซNอมเครื่องปริ้นเตอร� 2,728.50 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/410

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

51 จGางซNอมเครื่องสํารองไฟฟIา 1,284.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/411

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

52 จGางซNอมเครื่องสํารองไฟฟIา 1,284.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/412

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

53 จGางซNอมเครื่องปริ้นเตอร� 3,424.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/413

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560
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54 จGางซNอมเครื่องบันทึกเวลา 3,745.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/414

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

55 ซื้อฟองน้ําครอบหัวไมโครโฟน 19,902.00 ตกลงราคา บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/415

ราคา 19,902.00 บาท ราคา 19,902.00 บาท ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

56 จGางซNอมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ก.พ. 99,649.10 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/418

ราคา 99,649.10 บาท ราคา 99,649.10 บาท ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

57 ซื้อน้ํายากําจัดกลิ่นและสิ่งอุดตันในทNอระบายน้ํา 79,822.00 ตกลงราคา บริษัท รีเสิร�ชโปรดักส�ฯ บริษัท รีเสิร�ชโปรดักส�ฯ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/428

ราคา 79,822.00 บาท ราคา 79,822.00 บาท ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

58 จGางซNอมเครื่องสํารองไฟฟIา 1,284.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/429

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

59 จGางซNอมจอคอมพิวเตอร� 3,210.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/430

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

60 จGางซNอมเครื่องคอมพิวเตอร�โน.ตบุ.ค 1,926.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/431

ราคา 1,926.00 บาท ราคา 1,926.00 บาท ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

61 จGางซNอมจอรับภาพควบคุมดGวยมอเตอร� หGอง 3502 10,700.00 ตกลงราคา บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/432

ราคา 10,700.00 บาท ราคา 10,700.00 บาท ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

62 ซื้อถังขยะ 9,416.00 ตกลงราคา บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/440

ราคา 9,416.00 บาท ราคา 9,416.00 บาท ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

63 จGางซNอมหมGอแปลงไฟฟIา อาคาร 9 13,910.00 ตกลงราคา บริษัท เจริญชัยอินเตอร�เทรด จํากัด บริษัท เจริญชัยอินเตอร�เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/446

ราคา 13,910.00 บาท ราคา 13,910.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

64 จGางซNอมเครื่องปริ้นเตอร� 6,741.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/463

ราคา 6,741.00 บาท ราคา 6,741.00 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
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65 จGางซNอมเครื่องสํารองไฟฟIา 1,284.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/464

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

66 จGางซNอมเครื่องสํารองไฟฟIา 1,284.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/465

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

67 จGางซNอมเครื่องคอมพิวเตอร�โน.ตบุ.ค 2,354.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/466

ราคา 2,354.00 บาท ราคา 2,354.00 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

68 จGางซNอมเครื่องปริ้นเตอร� 1,391.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/467

ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

69 จGางซNอมเครื่องปริ้นเตอร� 10,700.00 ตกลงราคา รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส รGาน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/468

ราคา 10,700.00 บาท ราคา 10,700.00 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

70 จGางซNอมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 98,193.90 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/473

ราคา 98,193.90 บาท ราคา 98,193.90 บาท ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560

71 ซื้อธงนําทางอพยพหนีไฟ 11,556.00 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด สิทธิพร 56 หGางหุGนสNวนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/477

ราคา 11,556.00 บาท ราคา 11,556.00 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

72 จGางซNอมระบบคอนโทรลของชุดปZ[มบNอบําบัด 49,755.00 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง หGางหุGนสNวนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/497

น้ําเสีย SP10-01 (ตัวที่ 1) อาคาร 10 ราคา 49,755.00 บาท ราคา 49,755.00 บาท ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

73 ซื้อคลอรีน 29,403.60 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/501

ราคา 29,403.60 บาท ราคา 29,403.60 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

74 จGางเปลี่ยนอุปกรณ�ชํารุด 10,230.00 ตกลงราคา การไฟฟIานครหลวง การไฟฟIานครหลวง ราคาเหมาะสม สลธ.5/1611

ราคา 10,230.00 บาท ราคา 10,230.00 บาท ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

75 จGางลับมีดเครื่องตัดกระดาษ 400.00 ตกลงราคา รGาน สมชัย เฮง รGาน สมชัย เฮง ราคาเหมาะสม สลธ.5/1711

ราคา 400.00 บาท ราคา 400.00 บาท ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
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76 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ดีเซล 33,516.00 ตกลงราคา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สาขา รพ.ศรีธัญญา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สาขา รพ.ศรีธัญญา ราคาเหมาะสม สลธ.5/1737

ราคา 33,516.00 บาท ราคา 33,516.00 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

77 เชNาอุปกรณ�ประกอบการสัมมนา 19,474.00 ตกลงราคา บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมGนท� จํากัด บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมGนท� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/469

ราคา 19,474.00 บาท ราคา 19,474.00 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

78 เชNาหGองประชุม 38,500.00 ตกลงราคา โรงแรมแกรนด� เซ็นเตอร� พอยต� เพลินจิต กทม. โรงแรมแกรนด� เซ็นเตอร� พอยต� เพลินจิต กทม. ราคาเหมาะสม นร 1007.5/512

ราคา 38,500.00 บาท ราคา 38,500.00 บาท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

79 เชNาหGองประชุม 49,750.00 ตกลงราคา โรงแรมแกรนด� เซ็นเตอร� พอยต� เพลินจิต กทม. โรงแรมแกรนด� เซ็นเตอร� พอยต� เพลินจิต กทม. ราคาเหมาะสม นร 1007.5/513

ราคา 49,750.00 บาท ราคา 49,750.00 บาท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

80 เชNารถตูGปรับอากาศ เดินทางจากทNาอากาศยาน 12,500.00 ตกลงราคา นายเทวราช  ทองเทพ นายเทวราช  ทองเทพ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/392

อุบลราชธานีไปสถานที่สัมมนา ราคา 12,500.00 บาท ราคา 12,500.00 บาท ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560

81 เชNารถบัสปรับอากาศและรถตูGปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/422

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.สมุทรสงคราม ราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

82 เชNารถบัสปรับอากาศและรถตูGปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/447

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.นครราชสีมา ราคา 27,000.00 บาท ราคา 27,000.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

83 เชNารถบัสปรับอากาศ  เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 22,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธนัชวิชญ� แทรเวล จํากัด บริษัท ธนัชวิชญ� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/455

ไป จ.เพชรบุรี ราคา 22,000.00 บาท ราคา 22,000.00 บาท ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

84 เชNารถตูGปรับอากาศ เดินทางจากทNาอากาศยาน 7,000.00 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด ชาตรี รุNงเรือง ทรานสปอร�ต หGางหุGนสNวนจํากัด ชาตรี รุNงเรือง ทรานสปอร�ต ราคาเหมาะสม นร 1007.5/456

ไป จ.เพชรบุรี ราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

85 เชNารถบัสปรับอากาศและรถตูGปรับอากาศ 26,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/462

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.ชลบุรี ราคา 26,000.00 บาท ราคา 26,000.00 บาท ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

86 เชNารถตูGปรับอากาศ เดินทางจากทNาอากาศยาน 16,000.00 ตกลงราคา นายจตุพร  เมฆจันทร� นายจตุพร  เมฆจันทร� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/498

สุราษฎร�ธานีไปสถานที่สัมมนา ราคา 16,000.00 บาท ราคา 16,000.00 บาท ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

87 เชNารถบัสปรับอากาศ  เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 7,500.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/503

ไปสถานีรถไฟหัวลําโพง ราคา 7,500.00 บาท ราคา 7,500.00 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 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

88 เชNารถบัสปรับอากาศและรถตูGปรับอากาศ 39,000.00 ตกลงราคา หGางหุGนสNวนจํากัด จันทิมา เชียงราย ทัวร� หGางหุGนสNวนจํากัด จันทิมา เชียงราย ทัวร� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/504

เดินทางภายใน จ.เชียงใหมN และ จ.เชียงราย ราคา 39,000.00 บาท ราคา 39,000.00 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

89 เชNารถตูGปรับอากาศ เดินทางในกรุงเทพมหานคร 55,000.00 ตกลงราคา นายศรันย�วิทย�  เงินแยGม นายศรันย�วิทย�  เงินแยGม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/510

และปริมณฑล ราคา 55,000.00 บาท ราคา 55,000.00 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

90 เชNารถตูGปรับอากาศ เดินทางในกรุงเทพมหานคร 17,500.00 ตกลงราคา นายศรันย�วิทย�  เงินแยGม นายศรันย�วิทย�  เงินแยGม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/511

และปริมณฑล ราคา 17,500.00 บาท ราคา 17,500.00 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

91 เชNารถบัสปรับอากาศและรถตูGปรับอากาศ 122,500.00 122,500.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/470

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.เพชรบุรี ราคา 122,500.00 บาท ราคา 122,500.00 บาท ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560

และ จ.ประจวบคีรีขันธ�
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