
                    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
างทําตรายาง 1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ% ห
างหุ
นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ% ราคาเหมาะสม นร 1007.5/860

ราคา 1,337.50 บาท ราคา 1,337.50 บาท ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

2 จ
างพิมพ%หนังสือรับรองผลการสอบผ�านการวัด 112,500.00 111,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย% ซีเคียวริตี้พริ้นท%ติ้ง จํากัด บริษัท จันวาณิชย% ซีเคียวริตี้พริ้นท%ติ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/863

ความรู
ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ราคา 111,620.00 บาท ราคา 111,620.00 บาท ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

3 จ
างทํากระเป<าใส�เอกสารพร
อมสกรีนโลโก
 24,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด%สเต็บ จํากัด บริษัท แกรนด%สเต็บ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/872

ราคา 20,000.00 บาท ราคา 20,000.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

4 จ
างเหมาดําเนินการจัดและตกแต�งสถานที่ 100,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร% เซเว�น จํากัด บริษัท วอเตอร% เซเว�น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/876

สัมมนา ราคา 95,000.00 บาท ราคา 95,000.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

5 ซื้อน้ําดื่ม 13,982.76 13,982.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท หยดทิพย% ไอ วอเตอร% จํากัด บริษัท หยดทิพย% ไอ วอเตอร% จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/843

ราคา 13,982.76 บาท ราคา 13,982.76 บาท ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 86,204.55 86,204.55 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/667

ราคา 86,204.55 บาท ราคา 86,204.55 บาท ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,111.50 10,111.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1269

ราคา 10,111.50 บาท ราคา 10,111.50 บาท ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร%เก็ตติ้ง (ไทยแลนด%) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร%เก็ตติ้ง (ไทยแลนด%) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1270

ราคา 24,610.00 บาท ราคา 24,610.00 บาท ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 93,849.70 93,849.70 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1008/152

ราคา 93,849.70 บาท ราคา 93,849.70 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

2. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

ราคา 94,448.90 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 7



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

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,000.00 15,092.35 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1010/559

ราคา 15,092.35 บาท ราคา 15,092.35 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

2. ร
าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 15,597.00 บาท

3. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 15,897.00 บาท

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 65,869.20 47,508.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1011/211

ราคา 47,508.00 บาท ราคา 47,508.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล

ราคา 49,000.00 บาท

3. บริษัท อัพอินเตอร%เวลธ% จํากัด

ราคา 50,504.00 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 827,820.00 8,825.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด นร 1011/215

ราคา 8,488.02 บาท ราคา 8,488.02 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

2. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

ราคา 9,113.19 บาท

3. ร
าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 9,500.00 บาท

หนา้ที� 2 จาก 7



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 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส�วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นส�วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1011/216

ราคา 19,500.00 บาท ราคา 19,500.00 บาท ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

2. ร
าน กฤติสุวรรณ

ราคา 20,986.00 บาท

3. บริษัท เค.เอ.ซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ราคา 20,946.00 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ผลิตภัณฑ%กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ%กระดาษไทย จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1013.9/63

ราคา 33,705.00 บาท ราคา 33,705.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

2. บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด

ราคา 37,450.00 บาท

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,994.00 5,994.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท คิโนะคูนิยะ บุGคสโตร% (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุGคสโตร% (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1013.9/65

ราคา 5,994.00 บาท ราคา 5,994.00 บาท ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

2. บริษัท เอเซียร%บุGคส จํากัด

ราคา 6,300.00 บาท

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1013.9/67

ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

2. บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร%เนชั่นแนล จํากัด

ราคา 21,186.00 บาท

3. ร
าน มีมี่ มาร%เก็ตติ้ง

ราคา 27,000.00 บาท

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร%เก็ตติ้ง (ไทยแลนด%) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร%เก็ตติ้ง (ไทยแลนด%) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/68

ราคา 27,820.00 บาท ราคา 27,820.00 บาท ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

หนา้ที� 3 จาก 7



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

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 39,382.42 39,382.42 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร% ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร% ราคาต่ําสุด นร 1013.9/69

ราคา 39,382.42 บาท ราคา 39,382.42 บาท ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

2. ร
าน ทรัพย%มงคลสิริ

ราคา 42,315.29 บาท

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 64,900.00 63,183.50 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.3/3304

ราคา 63,183.50 บาท ราคา 63,183.50 บาท ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

2. บริษัท อัพอินเตอร%เวลธ% จํากัด

ราคา 67,977.10 บาท

3. บริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จํากัด

ราคา 69,507.20 บาท

20 ซื้อหนังสือพิมพ%และวารสารวิชาการ (ธ.ค. 60) 10,690.00 10,690.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน แตงโมสาส%น ร
าน แตงโมสาส%น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/2

ราคา 10,690.00 บาท ราคา 10,690.00 บาท ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 56,859.80 56,859.80 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท มิสเตอร% อิ๊ง คอมพิวเตอร%เซอร%วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร% อิ๊ง คอมพิวเตอร%เซอร%วิส จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/1680

ราคา 56,895.80 บาท ราคา 56,895.80 บาท ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 60,840.20 บาท

3. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

ราคา 62,883.90 บาท

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 37,781.70 37,781.70 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/1594

ราคา 37,781.70 บาท ราคา 37,781.70 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

2. บริษัท อัพอินเตอร%เวลธ% จํากัด

ราคา 40,916.80 บาท

หนา้ที� 4 จาก 7



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 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร% จํากัด บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร% จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/1626

ราคา 51,360.00 บาท ราคา 51,360.00 บาท ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

2. บริษัท โอเชี่ยนมีเดียมาร%ท จํากัด

ราคา 52,965.00 บาท

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.004.1/49

ราคา 27,000.00 บาท ราคา 27,000.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

2. ร
าน มี มี่ มาร%เก็ตติ้ง

ราคา 32,400.00 บาท

25 ซื้อวัสดุงานซ�อม 99,138.71 99,138.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ%เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ%เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/844

ราคา 99,138.71 บาท ราคา 99,138.71 บาท ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

26 จ
างซ�อมเครื่องปรับอากาศ 99,788.20 99,788.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/852

ราคา 99,788.20 บาท ราคา 99,788.20 บาท ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

27 จ
างซ�อมปKLมบ�อพักน้ําเสีย SP1 (ตัวที่ 1) อาคาร 8 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส�วนจํากัด ปวรุตน% เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส�วนจํากัด ปวรุตน% เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/865

ราคา 48,150.00 บาท ราคา 48,150.00 บาท ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

28 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร% 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/884

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

29 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร% 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/885

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

30 จ
างซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร% 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/887

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

31 จ
างจัดทําปOาย 51,253.00 51,253.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/888

ราคา 51,253.00 บาท ราคา 51,253.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

หนา้ที� 5 จาก 7



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

32 จ
างซ�อมเครื่องสแกนเนอร%และเครื่องสํารองไฟฟOา 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/889

ราคา 5,243.00 บาท ราคา 5,243.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

33 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟOา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/890

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

34 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟOาและจอคอมพิวเตอร% 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/891

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

35 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร% 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/892

ราคา 4,815.00 บาท ราคา 4,815.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

36 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟOา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/893

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

37 ซื้อหลอดไฟ LED 56,549.50 56,549.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จํากัด บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/894

ราคา 56,549.50 บาท ราคา 56,549.50 บาท ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

38 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟOา 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/896

ราคา 2,889.00 บาท ราคา 2,889.00 บาท ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

39 จ
างซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร% 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/897

ราคา 3,531.00 บาท ราคา 3,531.00 บาท ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

40 จ
างซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร% 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/898

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

41 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร% 2,728.50 2,728.50 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/899

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

42 จ
างเหมาเช�าห
องประชุม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เดอะ ระวีกัลยา แบงคGอก เวลล%เนส คูซีน รีสอร%ท เดอะ ระวีกัลยา แบงคGอก เวลล%เนส คูซีน รีสอร%ท ราคาเหมาะสม นร 1007.5/870

(บริษัท มีเดีย ฟร
อนท% จํากัด) (บริษัท มีเดีย ฟร
อนท% จํากัด) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท
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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

43 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 100,650.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/846

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดชลบุรี ราคา 75,000.00 บาท ราคา 75,000.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

44 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจาก 8,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/849

สํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดชลบุรี ราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

45 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจาก 7,400.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ%  สุวรรณมา นายพิเชษฐ%  สุวรรณมา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/850

ท�าอากาศยานเชียงใหม�ไปสถานที่สัมมนา ราคา 4,800.00 บาท ราคา 4,800.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

46 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจาก 7,400.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชรัตน%  รัตนพันธ% นายบัญชรัตน%  รัตนพันธ% ราคาเหมาะสม นร 1007.5/851

ท�าอากาศยานหาดใหญ�ไปสถานที่สัมมนา ราคา 4,800.00 บาท ราคา 4,800.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

47 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/859

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดราชบุรี ราคา 29,000.00 บาท ราคา 29,000.00 บาท ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

48 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 42,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/862

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดนครราชสีมา ราคา 36,000.00 บาท ราคา 36,000.00 บาท ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

49 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 30,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/874

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดนครราชสีมา ราคา 29,000.00 บาท ราคา 29,000.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

50 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจาก 21,000.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนดีเซอร%วิส จํากัด บริษัท แสนดีเซอร%วิส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/875

สํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดปราจีนบุรี ราคา 20,400.00 บาท ราคา 20,400.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

51 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 50,000.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส�วนจํากัด ทองทิพย% เซอร%วิส ห
างหุ
นส�วนจํากัด ทองทิพย% เซอร%วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/882

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดราชบุรี ราคา 37,500.00 บาท ราคา 37,500.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

52 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 79,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร% แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/900

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดนครนายก ราคา 60,000.00 บาท ราคา 60,000.00 บาท ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
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