
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการขบัเคล่ือนมาตรฐานทางจริยธรรม 4,500,000.00 4,500,000.00 คัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอ 52/2562

ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : การจัดท ายุทธศาสตร์ ราคา 3,737,200.00 บาท ราคา 3,737,200.00 บาท รายละเอยีด ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2562

ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริม งานจ้างฯ

จริยธรรมภาครัฐ ครบถ้วน ถูกต้อง

ตรงตามที่

ส านกังาน ก.พ.

ก าหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562

ส ำนักงำน ก.พ. 
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ล ำ วงเงินที่ รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมหนา้ต่างกระจกชัน้ 9 (ด้านหนา้) 497,336.00 497,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จ ากดั บริษทั สยามอนิเตอร์โปรดักส์ จ ากดั เสนอ 49/2562

อาคารที่ท าการส านกังาน ก.พ. ราคา 497,336.00 บาท ราคา 497,336.00 บาท รายละเอยีด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านกังาน ก.พ.

ก าหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างซ่อมเสาบริเวณอาคาร 4 210,754.69 210,754.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ี แคลดด้ิง เซอร์วิส จ ากดั บริษัท ควอลิต้ี แคลดด้ิง เซอร์วิส จ ากดั เสนอ 50/2562

ราคา 210,754.69 บาท ราคา 210,754.69 บาท รายละเอยีด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

งานจ้างฯ

ครบถ้วน ถูกต้อง

ตรงตามที่

ส านกังาน ก.พ.

ก าหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม
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ล ำ วงเงินที่ รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

3 จ้างเหมาด าเนินการจัดพธิถีวายสัตย์ปฏญิาณเพือ่เปน็ข้าราชการ 1,882,350.00 1,882,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.พ.ีมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั บริษทั อาร์.พ.ีมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั เสนอ 51/2562

ที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ าป ี2562 ราคา 1,882,350.00 บาท ราคา 1,880,000.00 บาท รายละเอยีด ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

งานจ้างฯ

ครบถ้วน ถูกต้อง

ตรงตามที่

ส านกังาน ก.พ.

ก าหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 จ้างถ่ายเอกสาร 5,900.00 5,192.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต่ าสุด นร 1007.5/381

ราคา 5,192.00 บาท ราคา 5,192.00 บาท ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 62

2. ร้านดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 5,786.00 บาท

3. ร้าน AF.COPY

ราคา 5,946.00 บาท

5 ซ้ือวัสดุส านกังาน 11,667.00 10,575.00 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสองแยม้งอกงาม ร้านสองแยม้งอกงาม ราคาต่ าสุด นร 1001/224

ราคา 10,575.00 บาท ราคา 10,575.00 บาท ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

2.ร้าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 10,700.00 บาท

3.บริษทั เอน็พ ีคอนเนค็ จ ากดั

ราคา 11,588.10 บาท
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ล ำ วงเงินที่ รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6 ซ้ือวัสดุส านกังาน 3,000.00 2,802.33 เฉพาะเจาะจง 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะ 1995 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะ 1995 ราคาต่ าสุด นร 1002/17

ราคา 2,802.33 บาท ราคา 2,802.33 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ล้ิมพาณิชย์

ราคา 2,915.75 บาท

3.บริษทั ซี.ท.ีเอน็.กรุ๊ป จ ากดั

ราคา 2,967.11 บาท

7 ซ้ือวัสดุส านกังาน 75,000.00 74,632.50 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1006/29

ราคา 74,632.50 บาท ราคา 74,632.50 บาท ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

2.ร้านสองแยม้งอกงาม

ราคา 75,450.00 บาท

3.บริษทั สุขมี จ ากดั 

ราคา 77,040.00 บาท

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน 20,889.00 20,838.25 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1008/87

ราคา 20,838.25 บาท ราคา 20,838.25 บาท ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

2.บริษทั สุขมี จ ากดั

ราคา 22,709.68 บาท

3.ร้านสองแยม้งอกงาม

ราคา 22,749.00 บาท
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ล ำ วงเงินที่ รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน 99,634.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอเชีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอเชีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์ ราคาเหมาะสม นร 1008/88

ราคา 99,617.00 บาท ราคา 99,617.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

10 ซ้ือวัสดุส านกังาน 3,050.00 3,022.75 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1011/233

ราคา 3,022.75 บาท ราคา 3,022.75 บาท ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

2.ร้านสองแยม้งอกงาม

ราคา 3,150.00 บาท

3. บริษทั สุขมี จ ากดั

ราคา 3,210.00 บาท

11 ซ้ือวัสดุส านกังาน 40,800.00 39,226.20 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1011/237

ราคา 39,226.20 บาท ราคา 39,226.20 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

2.บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั

ราคา 42,115.20 บาท

3.บริษทั สุขมี จ ากดั 

ราคา 43,527.60 บาท

12 ซ้ือวัสดุส านกังาน 12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด บริษทั ไอเอสโอ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1011/238

ราคา 12,198.00 บาท ราคา 12,198.00 บาท ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

13 ซ้ือวัสดุส านกังาน 40,000.00 39,034.67 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านททีเีอม็ เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ ร้านททีเีอม็ เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด นร 1013.9/37

ราคา 39,034.67 บาท ราคา 39,034.67 บาท ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

2.ร้านเลิศทวีกจิ

ราคา 42,289.61 บาท

3.ร้านทรัพยม์งคลสิริ

ราคา 42,495.05 บาท
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ล ำ วงเงินที่ รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 ซ้ือวัสดุส านกังาน 6,360.00 6,359.01 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1013.9/38

ราคา 6,359.01 บาท ราคา 6,359.01 บาท ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

2.ร้านสองแยม้งอกงาม

ราคา 6,550.00 บาท

3.บริษทั สุขมี จ ากดั 

ราคา 6,888.66 บาท

15 ซ้ือวัสดุส านกังาน 60,676.00 58,001.49 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านททีเีอม็ เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ ร้านททีเีอม็ เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด นร 1013.9/40

ราคา 58,001.49 บาท ราคา 58,001.49 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

2.บริษัท เดอะฟนีิกซ์ (2016) จ ากัด

ราคา 61,598.83 บาท

3.ร้านเลิศทวีกจิ

ราคา 63,241.28 บาท

16 ซ้ือวัสดุส านกังาน 9,139.00 9,105.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริบะ 1995 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริบะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1018.7/1552

ราคา 9,105.70 บาท ราคา 9,105.70 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

17 ซ้ือวัสดุส านกังาน 36,427.00 35,485.48 เฉพาะเจาะจง 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะ 1995 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะ 1995 ราคาต่ าสุด นร 1007.3/1324

ราคา 35,485.48 บาท ราคา 35,485.48 บาท ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

2.บริษทั ซี.ท.ีท.ีเอน็.กรุ๊ป จ ากดั

ราคา 37,038.05 บาท

3.บริษทั สุขมี จ ากดั 

ราคา 37,329.09 บาท
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ล ำ วงเงินที่ รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

18 ซ้ือวัสดุส านกังาน 8,265.75 8,265.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั บริษทั สหธุรกจิ จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1007.7/14

ราคา 8,265.75 บาท ราคา 8,265.75 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

19 ซ้ือหนงัสือพมิพแ์ละวารสารวิชาการ (ส.ค. 62) 8,540.00 8,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแตงโมสาส์น ร้านแตงโมสาส์น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/15

ราคา 8,540.00 บาท ราคา 8,540.00 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

20 ซ้ือวัสดุส านกังาน 11,600.00 11,590.24 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1007.1/24

ราคา 11,590.24 บาท ราคา 11,590.24 บาท ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

2.ร้าน อ.เฉลิมศรี 

ราคา 11,775.00 บาท

3. บริษทั สุขมี จ ากดั

ราคา 12,294.30 บาท

21 ซ้ือวัสดุส านกังาน 4,750.80 4,750.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั หอมพนัธ์เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั หอมพนัธ์เทรดด้ิง จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1007.8/8

ราคา 4,750.80 บาท ราคา 4,750.80 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

22 ซ้ือวัสดุส านกังาน 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชัน่ไวด์ จ ากดั บริษทั เนชัน่ไวด์ จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1007.8/9

ราคา 12,305.00 บาท ราคา 12,305.00 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

23 ซ้ือวัสดุส านกังาน 7,292.05 7,292.05 เฉพาะเจาะจง 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะ 1995 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะ 1995 ราคาต่ าสุด นร 1007.8/10

ราคา 7,292.05 บาท ราคา 7,292.05 บาท ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ล้ิมพาณิชย์

ราคา 7,700.28 บาท

3.บริษทั ซี.ท.ีเอน็.กรุ๊ป จ ากดั

ราคา 7,745.73 บาท
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ล ำ วงเงินที่ รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 จ้างตรวจเช็คและซ่อมอปุกรณ์จับควัน 107,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.เอส.เอน็จเินีย่ร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ ากดั บริษัท โอ.เอส.เอ็นจเินีย่ร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ ากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/362

ราคา 107,000.00 บาท ราคา 107,000.00 บาท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 62

25 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 119,074.95 119,074.95 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอสเอส-อนิเตอร์ จ ากดั บริษทั อาร์เอสเอส-อนิเตอร์ จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1007.5/363

ราคา 119,074.95 บาท ราคา 119,074.95 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 62

26 ซ้ือหลอดไฟ 42,115.20 42,115.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั วรวิทย ์เพอร์เฟค็ชัน่ จ ากดั บริษทั วรวิทย ์เพอร์เฟค็ชัน่ จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1007.5/364

ราคา 42,115.20 บาท ราคา 42,115.20 บาท ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 62

27 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/371

ราคา 535.- บาท ราคา 535.- บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 62

28 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/372

ราคา 6,848.00 บาท ราคา 6,848.00 บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 62

29 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/373

ราคา 1,819.00 บาท ราคา 1,819.00 บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 62

30 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/382

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 62

31 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/383

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 62
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ล ำ วงเงินที่ รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 30,516.00 30,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไกรเลิศ การพาณิชย์ ร้านไกรเลิศ การพาณิชย์ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/391

ราคา 30,516.00 บาท ราคา 30,516.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

33 จ้างซ่อมเกา้อี้ 29,962.50 29,692.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน รอยลั เทรดด้ิง ร้าน รอยลั เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/392

ราคา 29,692.50 บาท ราคา 29,692.50 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

34 จ้างเหมาบริการรถบสัปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 40,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั องุ่นริช หา้งหุ้นส่วนจ ากดั องุ่นริช ราคาต่ าสุด นร 1007.5/369

จาก ส านกังาน ก.พ. ไปยงั จังหวัดเพชรบรีุ ราคา 32,000.00 บาท ราคา 32,000.00 บาท ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

2.บริษทั ทองทพิย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

ราคา 32,000.00 บาท

3.บริษทั เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั

ราคา 35,000.00 บาท

35 จ้างเหมาบริการรถบสัปรับอากาศ 28,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ทองทพิยอ์นิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1007.5/375

จาก ส านกังาน ก.พ. ไปยงั จังหวัดสมุทรสงคราม ราคา 19,000.00 บาท ราคา 19,000.00 บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 62

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พนสุพจน์ ทรานสปอร์ต 

ราคา 20,000.00 บาท

3.บริษทั ธนาธปิ อนิเตอร์ทราเวลิ จ ากดั

ราคา 21,000.00 บาท

36 จ้างเหมาเช่าหอ้งประชุม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อมรปิ่นทพิย ์จ ากดั บริษทั อมรปิ่นทพิย ์จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1007.5/376

ราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 62

37 จ้างเหมาเช่าหอ้งประชุม 10,000.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มีเดีย ฟร้อนท ์จ ากดั บริษทั มีเดีย ฟร้อนท ์จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1007.5/380

ราคา 9,200.00 บาท ราคา 9,200.00 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 62
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