
                    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 ซื้อขายอุปกรณ�ระบบสนับสนุนศูนย�คอมพิวเตอร�พร อมติดตั้ง 900,000.00 882,080.00 e-bidding บริษัท แอนเดน คอร�ปปอเรชั่น จํากัด บริษัท แอนเดน คอร�ปปอเรชั่น จํากัด ยื่นเอกสาร 36/2562

ราคา 494,000.00 บาท ราคา 494,000.00 บาท ข อเสนอ ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

ครบถ วน ถูกต อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

โดยเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ างพัฒนาระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสาร 4,173,000.00 4,119,500.00 e-bidding 1. บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด เสนอ 38/2562

อิเล็กทรอนิกส� ราคา 2,798,542.00 บาท ราคา 2,798,542.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

2. บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส� จํากัด งานจ างฯ

ราคา 2,910,400.00 บาท ครบถ วน

ถูกต อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนเมษายน 2562

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

1 จ างดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู ความสามารถทั่วไป 72,000,000.00 72,000,000.00 คัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ 35/2562

ประจําปD 2562 ราคา 65,700,000.00 บาท ราคา 65,475,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานจ างฯ

ราคา 69,525,000.00 บาท ครบถ วน

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถูกต อง

ราคา 71,910,000.00 บาท ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

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 จ างซEอมเครื่องสํารองไฟฟGา (UPS) และปรับปรุงห องสอบ 166,064.00 166,064.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ 37/2562

ด วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ราคา 166,064.00 บาท ราคา 166,064.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

2. บริษัท แอนเดน คอร�ปปอเรชั่น จํากัด งานจ างฯ

ราคา 169,231.20 บาท ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

2 จ างซEอมครุภัณฑ�โสตทัศนูปกรณ� อาคาร 5 และอาคาร 6 466,627.00 466,627.00 เฉพาะเจาะจง ห างหุ นสEวนจํากัด ภัทรรุEงโรจน� ห างหุ นสEวนจํากัด ภัทรรุEงโรจน� เสนอ 39/2562

ราคา 466,627.00 บาท ราคา 466,627.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

งานจ างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

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

3 จ างซEอมแซมผนังกระจก (Curtain Wall) บริเวณด านหน า 497,550.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอร�แมท จํากัด บริษัท เซอร�แมท จํากัด เสนอ 40/2562

อาคาร 10 ราคา 497,550.00 บาท ราคา 497,550.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

งานจ างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 จ างผลิตบัตรและปGายสําหรับคณะผู แทนและเจ าหน าที่ 30,000.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห างหุ นสEวนจํากัด อิมเมจ บาลานซ� ห างหุ นสEวนจํากัด อิมเมจ บาลานซ� ราคาต่ําสุด นร 1007.5/197

สําหรับการประชุมเตรียมการและประชุมเจ าหน าที่อาวุโส ราคา 21,400.00 บาท ราคา 21,400.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

วEาด วยความรEวมมืออาเซียนด านกิจการราชการพลเรือน 2. บริษัท โยโยE การ�ด จํากัด

ครั้งที่ 20 ราคา 23,500.00 บาท

3. บริษัท การ�ด ครีเอชั่น จํากัด

ราคา 23,968.00 บาท

5 จ างจัดกิจกรรมการกระตุ นการมีสEวนรEวมและเสริมสร าง 218,000.00 217,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดําเนินสะดวก-ดี จํากัด บริษัท ดําเนินสะดวก-ดี จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/210

ความรู ความเข าใจเกี่ยวกับภารกิจและการประชุม ก.พ. ราคา 217,500.00 บาท ราคา 217,500.00 บาท ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

อาเซียนสําหรับจัดทําชุดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ� 2. บริษัท ซิตี้นีออน เน็ตเวอร�ค จํากัด

ราคา 291,156.84 บาท

3. บริษัท เบทเทอร�เวอร�ค จํากัด

ราคา 514,670.00 บาท

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

6 จ างจัดเตรียมสถานที่ประชุม ผลิตสื่อ และงานถEายภาพ 487,000.00 439,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซัคเซส ออร�กาไนเซอร� แอนด�มีเดีย จํากัด บริษัท ซัคเซส ออร�กาไนเซอร� แอนด�มีเดีย จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/215

ราคา 439,500.00 บาท ราคา 439,500.00 บาท ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

2. บริษัท วอเตอร� เซเวEน จํากัด

ราคา 493,056.00 บาท

3. บริษัท ซิตี้นีออน เน็ตเวอร�ค จํากัด

ราคา 499,850.50 บาท

4. ห างหุ นสEวนจํากัด รักดี ครีเอชั่น

ราคา 544,950.00 บาท

7 จ างจัดทํา Meeting Application และการเชEาใช เท็บแล็ต 450,000.00 250,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ไวท� เลเบิลส� จํากัด บริษัท เดอะ ไวท� เลเบิลส� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/217

ราคา 250,380.00 บาท ราคา 250,380.00 บาท ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

8 จ างถEายเอกสาร 20,000.00 9,414.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร านก_อปปD` ปริ้น ร านก_อปปD` ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/236

ราคา 9,414.00 บาท ราคา 9,414.00 บาท ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

2. ร านดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 10,494.50 บาท

3. ร าน AF.COPY

ราคา 10,504.50 บาท

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,272.00 5,097.00 เฉพาะเจาะจง ห างหุ นสEวนสามัญ อุดมสาส�น ห างหุ นสEวนสามัญ อุดมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/241

ราคา 5,097.00 บาท ราคา 5,097.00 บาท ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

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

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,200.00 3,263.50 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1002/12

ราคา 3,263.50 บาท ราคา 3,263.50 บาท ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

2. ห างหุ นสEวนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 3,317.00 บาท

3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุ_ป จํากัด

ราคา 3,375.85 บาท

4. ห างหุ นสEวนจํากัด ลิ้มพาณิชย�

ราคา 3,402.60 บาท

5. บริษัท กาญจนกิตต� มาร�เก็ตติ้ง จํากัด

ราคา 4,173.00 บาท

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000.00 19,080.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห างหุ นสEวนสามัญ อุดมสาส�น ห างหุ นสEวนสามัญ อุดมสาส�น ราคาต่ําสุด นร 1006/18

ราคา 19,080.00 บาท ราคา 19,080.00 บาท ลงวันที่ 29 เมษายน 2562

2. ร าน อุดมพิทยา

ราคา 19,920.00 บาท

3. บริษัท ออฟฟeศ แลนด� จํากัด

ราคา 20,340.00 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000.00 19,885.95 เฉพาะเจาะจง 1. ร านทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ร านทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ราคาต่ําสุด นร 1013.9/26

ราคา 19,885.95 บาท ราคา 19,885.95 บาท ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

2. ร านทรัพย�มงคลสิริ

ราคา 22,131.88 บาท

3. ร านเลิศทวีกิจ

ราคา 22,755.69 บาท

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

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,000.00 9,965.00 เฉพาะเจาะจง ห างหุ นสEวนสามัญ อุดมสาส�น ห างหุ นสEวนสามัญ อุดมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/753

ราคา 9,965.00 บาท ราคา 9,965.00 บาท ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 84,079.00 80,889.86 เฉพาะเจาะจง 1. ห างหุ นสEวนจํากัด วิริยะ 1995 ห างหุ นสEวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1007.3/716

ราคา 80,889.86 บาท ราคา 80,889.86 บาท ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุ_ป จํากัด

ราคา 84,857.42 บาท

3. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 86,001.25 บาท

15 ซื้อหนังสือพิมพ�และวารสารวิชาการ (พ.ค. 62) 9,960.00 9,960.00 เฉพาะเจาะจง ร านแตงโมสาส�น ร านแตงโมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/9

ราคา 9,960.00 บาท ราคา 9,960.00 บาท ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,590.35 16,590.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต นไม ทอง จํากัด บริษัท ต นไม ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/34

ราคา 16,590.35 บาท ราคา 16,590.35 บาท ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,869.00 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/192

ราคา 17,869.98 บาท ราคา 17,869.98 บาท ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

18 จ างซEอมเครื่องสํารองไฟฟGา 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/198

ราคา 3,317.00 บาท ราคา 3,317.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

19 จ างซEอมเครื่องพิมพ� 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/199

ราคา 6,848.00 บาท ราคา 6,848.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

20 จ างซEอมเครื่องคอมพิวเตอร�และเครื่องสํารองไฟฟGา 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/200

ราคา 5,992.00 บาท ราคา 5,992.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

21 จ างซEอมเครื่องพิมพ� 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/201

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

22 จ างซEอมเครื่องพิมพ� 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/202

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
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23 จ างซEอมเครื่องคอมพิวเตอร� 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/203

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

24 จ างซEอมเครื่องพิมพ� 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/204

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

25 จ างซEอมเครื่องพิมพ� 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/205

ราคา 3,852.00 บาท ราคา 3,852.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

26 จ างซEอมเครื่องคอมพิวเตอร� 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/206

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

27 จ างซEอมเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� (ห องประชุม 4) 21,812.00 21,812.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/208

ราคา 21,812.00 บาท ราคา 21,812.00 บาท ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

28 จ างซEอมปghมระบบบEอบําบัดน้ําเสีย (SP01 และ SP02) 115,406.46 115,406.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/218

อาคาร 3 ราคา 115,406.46 บาท ราคา 115,406.46 บาท ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

29 จ างประดับผ า 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุระศักดิ์  เดชรุEง นายสุระศักดิ์  เดชรุEง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/223

ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

30 จ างซEอมมอเตอร�และอุปกรณ�สระวEายน้ํา 47,861.10 47,861.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาคานา พูล แอนด� สวิม จํากัด บริษัท ซาคานา พูล แอนด� สวิม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/224

ราคา 47,861.10 บาท ราคา 47,861.10 บาท ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

31 ซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ 9,458.80 9,458.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/225

ราคา 9,458.80 บาท ราคา 9,458.80 บาท ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

32 จ างซEอมเครื่องโทรสาร 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/227

ราคา 7,276.00 บาท ราคา 7,276.00 บาท ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

33 จ างซEอมเครื่องคอมพิวเตอร� 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/228

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

34 จ างซEอมเครื่องคอมพิวเตอร� 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/229

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 23 เมษายน 2562
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35 จ างซEอมเครื่องสํารองไฟฟGา 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/230

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

36 จ างซEอมเครื่องพิมพ�ดิจิตอลสี 133,424.72 133,424.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/237

ราคา 133,424.72 บาท ราคา 133,424.72 บาท ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

37 จ างซEอมเครื่องปรับอากาศ 87,991.45 87,991.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/238

ราคา 87,991.45 บาท ราคา 87,991.45 บาท ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

38 ซื้อวัสดุงานซEอม 38,532.00 38,532.00 เฉพาะเจาะจง ร าน ไกรเลิศ การพาณิชย� ร าน ไกรเลิศ การพาณิชย� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/240

ราคา 38,532.00 บาท ราคา 38,532.00 บาท ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

39 จ างซEอมระบบทEอน้ําดี บริเวณอาคาร 10 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/242

ราคา 19,795.00 บาท ราคา 19,795.00 บาท ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

40 จ างเหมาเชEาห องประชุม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมจิก เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด บริษัท เมจิก เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/196

ราคา 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

41 จ างเหมาเชEาห องประชุม 192,500.00 192,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ แอสเซท ไพร�ม จํากัด บริษัท ดิ แอสเซท ไพร�ม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/212

ราคา 192,500.00 บาท ราคา 192,500.00 บาท ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

42 จ างเหมาบริการรถตู ปรับอากาศ จากสํานักงาน ก.พ. ไปยัง 12,000.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายวิระชล  เกษมศิลปj นายวิระชล  เกษมศิลปj ราคาต่ําสุด นร 1007.5/211

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร ราคา 10,500.00 บาท ราคา 10,500.00 บาท ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

และจังหวัดศรีสะเกษ 2. นางนภาพร  ไชยกาล

ราคา 11,100.00 บาท

3. นายอามชวี  พงษ�สวัสดิ์

ราคา 12,000.00 บาท

43 จ างเหมาบริการรถตู ปรับอากาศและจ างเหมาบริการ 347,000.00 270,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ� แอนด� วนิดา ทัวร� บริษัท ประดิษฐ� แอนด� วนิดา ทัวร� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/222

รถบรรทุกสEวนบุคคลสําหรับขนสEงอุปกรณ� จากทEาอากาศยาน ราคา 270,700.00 บาท ราคา 270,700.00 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2562

เชียงราย ไปยังสถานที่จัดประชุม
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44 จ างเหมาบริการรถตู ปรับอากาศ จากสนามบินจังหวัด 196,000.00 171,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายวิระชล  เกษมศิลปj นายวิระชล  เกษมศิลปj ราคาต่ําสุด นร 1007.5/231

อุบลราชธานี ไปยังสถานที่สัมมนา ราคา 171,500.00 บาท ราคา 171,500.00 บาท ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

2. นางนภาพร  ไชยกาล

ราคา 181,300.00 บาท

3. นายอามชวี  พงษ�สวัสดิ์

ราคา 196,000.00 บาท
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