แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2562
สํานักงาน ก.พ.
วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

เสนอ

31/2562

รายละเอียด

ลงวันที่ 27 กุมภาพันธG 2562

หรือจาง

ที่
1 จางเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบ

2,102,000.00 2,091,357.00 e-bidding 1. บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จํากัด

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จํากัด

บนหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจําป?

ราคา 1,800,000.00 บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2562

2. บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลยG จํากัด

งานจางฯ

ราคา 1,869,000.00 บาท

ครบถวน

3. บริษัท นอลลิจ เพาเวอรG จํากัด

ถูกตอง

ราคา 1,880,000.00 บาท

ราคา 1,770,000.00 บาท

ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนด
และเสนอราคา
เหมาะสม

หน ้าที 1 จาก 10

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

เสนอ

29/2562

รายละเอียด

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธG 2562

หรือจาง

ที่
1 จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหาร

6,503,000.00 6,503,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

สQวนราชการ (นบส. 2) รุQน 11 ประจําป?งบประมาณ

ราคา 6,503,000.00 บาท

มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
ราคา 6,503,000.00 บาท

พ.ศ. 2562

งานจางฯ
ครบถวน
ถูกตอง
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนด
และเสนอราคา
เหมาะสม

2 ซื้อโปรแกรมระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุUค โปรโมชั่น แอนดG เซอรGวิส จํากัด
ราคา 321,000.00 บาท

บริษัท บุUค โปรโมชั่น แอนดG เซอรGวิส จํากัด
ราคา 321,000.00 บาท

เสนอ

30/2562

รายละเอียด

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธG 2562

คุณลักษณะเฉพาะ

ของโปรแกรมฯ
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนด
และเสนอราคา
เหมาะสม

หน ้าที 2 จาก 10

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

เสนอ

นร 1007.5/83

รายละเอียด

ลงวันที่ 13 กุมภาพันธG 2562

หรือจาง

ที่
3 ซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร

1,610,000.00 1,609,980.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลติ้ง จํากัด

ราคา 1,609,980.75 บาท

บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลติ้ง จํากัด
ราคา 1,609,980.75 บาท

งานจางฯ
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนด
และเสนอราคา
เหมาะสม

4 จางทํากระเปXาใสQเอกสาร โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง

140,000.00

ใหกับองคGกรคุมครองจริยธรรมประจําสQวนราชการ

136,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. วิสาหกิจชุมชน มูลี่ทอดิ้นเงิน
ราคา 136,500.00 บาท

วิสาหกิจชุมชน มูลี่ทอดิ้นเงิน

ราคาต่ําสุด

ราคา 136,500.00 บาท

นร 1007.5/64
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธG 2562

2. รานผาฝZายงาม
ราคา 147,000.00 บาท
3. รานเฮือนผาทอ
ราคา 154,000.00 บาท
5 จางถQายเอกสาร

15,600.00

13,260.00 เฉพาะเจาะจง 1. รานกUอปป?\ ปริ้น
ราคา 13,260.00 บาท
2. รานดับเบิ้ลคิวซี
ราคา 14,859.00 บาท
3. ราน AF.COPY
ราคา 14,859.00 บาท

หน ้าที 3 จาก 10

รานกUอปป?\ ปริ้น
ราคา 13,260.00 บาท

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/71
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธG 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
6 ซื้อวัสดุสํานักงาน

7 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

จะซื้อ

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาเหมาะสม

นร 1007.5/106

หรือจาง
2,926.45

99,900.00

2,926.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 2,926.45 บาท

ราคา 2,926.45 บาท

99,670.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสQวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย
ราคา 99,670.50 บาท

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน

ผูไดรับการคัดเลือก

15,000.00

14,070.50 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสQวนจํากัด วิริยะ 1995
ราคา 14,070.50 บาท

หางหุนสQวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธG 2562
ราคาเหมาะสม

ราคา 99,670.50 บาท
หางหุนสQวนจํากัด วิริยะ 1995

นร 1007.5/102
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธG 2562

ราคาต่ําสุด

ราคา 14,070.50 บาท

นร 1002/6
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธG 2562

2. หางหุนสQวนจํากัด ลิ้มพาณิชยG
ราคา 14,648.30 บาท
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุUป จํากัด
ราคา 14,867.65 บาท
9 ซื้อวัสดุสํานักงาน

32,076.55

31,607.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑGกระดาษ จํากัด
ราคา 31,607.00 บาท

บริษัท สหภัณฑGกระดาษ จํากัด

ราคาต่ําสุด

ราคา 31,607.00 บาท

นร 1004.1/153
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธG 2562

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด
ราคา 32,207.00 บาท
3. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด
ราคา 32,415.65 บาท
10 ซื้อวัสดุสํานักงาน

98,761.00

98,761.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด
ราคา 98,761.00 บาท

บริษัท ตนไมทอง จํากัด

ราคาต่ําสุด

ราคา 98,761.00 บาท

นร 1010/222
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธG 2562

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ จํากัด
ราคา 99,510.00 บาท
3. บริษัท สุขมี จํากัด
ราคา 102,078.00 บาท
11 ซื้อวัสดุสํานักงาน

34,000.00

33,972.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 33,972.50 บาท

ราคา 33,972.50 บาท

หน ้าที 4 จาก 10

ราคาเหมาะสม

นร 1011/24
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธG 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน

23,790.00

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

21,817.30 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด
ราคา 21,817.30 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1011/25

บริษัท ตนไมทอง จํากัด
ราคา 21,817.30 บาท

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธG 2562

2. ราน อ.เฉลิมศรี
ราคา 22,455.00 บาท
3. บริษัท สุขมี จํากัด
ราคา 23,608.48 บาท
13 ซื้อวัสดุสํานักงาน

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน

99,237.15

4,200.00

99,237.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตนไมทอง จํากัด

บริษัท ตนไมทอง จํากัด

ราคา 99,237.15 บาท

ราคา 99,237.15 บาท

4,200.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจ.เจ.แบค อินดรัสตรี จํากัด
ราคา 4,200.00 บาท

บริษัท เจ.เจ.แบค อินดรัสตรี จํากัด

ราคาเหมาะสม

นร 1012/13
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธG 2562

ราคาต่ําสุด

ราคา 4,200.00 บาท

นร 1013.9/9
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธG 2562

2. รานมี มี่ มารGเก็ตติ้ง
ราคา 4,800.00 บาท
3. รานเอส.พี มารGเก็ตติ้ง
ราคา 5,400.00 บาท
15 ซื้อวัสดุสํานักงาน

60,000.00

58,081.74 เฉพาะเจาะจง 1. รานทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอรG
ราคา 58,081.74 บาท

รานทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอรG

ราคาต่ําสุด

ราคา 58,081.74 บาท

นร 1013.9/10
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธG 2562

2. รานทรัพยGมงคลสิริ
ราคา 63,030.49 บาท
3. รานเลิศทวีกิจ
ราคา 63,585.82 บาท
16 ซื้อวัสดุสํานักงาน

40,125.00

40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมารGเก็ตติ้ง (ไทยแลนดG) จํากัด
ราคา 40,125.00 บาท

หน ้าที 5 จาก 10

บริษัท แคนนอนมารGเก็ตติ้ง (ไทยแลนดG) จํากัด
ราคา 40,125.00 บาท

ราคาเหมาะสม

นร 1013.9/11
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธG 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน

22,500.00

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

22,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ราคา 22,500.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1013.9/12

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ราคา 22,500.00 บาท

ลงวันที่ 15 กุมภาพันธG 2562

2. บริษัท อมรินทรG บุUค เซ็นเตอรG จํากัด
ราคา 25,500.00 บาท
3. บริษัท เอเซียบุUคส จํากัด
ราคา 27,000.00 บาท
18 ซื้อวัสดุสํานักงาน

7,200.00

7,198.96 เฉพาะเจาะจง 1. รานทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอรG
ราคา 7,198.96 บาท

รานทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอรG

ราคาต่ําสุด

ราคา 7,198.96 บาท

นร 1013.9/13
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธG 2562

2. รานทรัพยGมงคลสิริ
ราคา 8,057.10 บาท
3. รานเลิศทวีกิจ
ราคา 8,057.10 บาท
19 ซื้อวัสดุสํานักงาน

71,200.00

70,490.53 เฉพาะเจาะจง 1. รานทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอรG
ราคา 70,490.53 บาท

รานทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอรG

ราคาต่ําสุด

ราคา 70,490.53 บาท

นร 1013.9/14
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธG 2562

2. รานทรัพยGมงคลสิริ
ราคา 76,678.34 บาท
3. รานเลิศทวีกิจ
ราคา 79,423.96 บาท
20 ซื้อวัสดุสํานักงาน

22,500.00

22,495.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสQวนสามัญ อุดมสาสGน
ราคา 22,495.00 บาท

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน

6,350.00

6,305.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสQวนสามัญ อุดมสาสGน
ราคา 6,305.00 บาท

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน

6,000.00

5,997.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสQวนสามัญ อุดมสาสGน
ราคา 5,997.00 บาท

หน ้าที 6 จาก 10

หางหุนสQวนสามัญ อุดมสาสGน

ราคาเหมาะสม

ราคา 22,495.00 บาท
หางหุนสQวนสามัญ อุดมสาสGน

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธG 2562
ราคาเหมาะสม

ราคา 6,305.00 บาท
หางหุนสQวนสามัญ อุดมสาสGน
ราคา 5,997.00 บาท

นร 1018.4/203

นร 1018.4/290
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธG 2562

ราคาเหมาะสม

นร 1018.4/383
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธG 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน

113,509.00

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

108,433.80 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด
ราคา 108,433.80 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1007.3/306

บริษัท ตนไมทอง จํากัด
ราคา 108,433.80 บาท

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธG 2562

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
ราคา 108,926.00 บาท
3. บริษัท สุขมี จํากัด
ราคา 111,055.30 บาท
24 ซื้อหนังสือพิมพGและวารสารวิชาการ (มี.ค. 62)

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน

10,330.00

3,200.00

10,330.00 เฉพาะเจาะจง รานแตงโมสาสGน

รานแตงโมสาสGน

ราคา 10,330.00 บาท

ราคา 10,330.00 บาท

3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตนไมทอง จํากัด

บริษัท ตนไมทอง จํากัด

ราคา 3,049.50 บาท
26 ซื้อวัสดุงานซQอม

10,165.00

10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด
ราคา 10,165.00 บาท

27 จางซQอมเครื่องปริ้นเตอรG

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส
ราคา 3,424.00 บาท

28 จางซQอมเครื่องสํารองไฟฟZา

2,033.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส
ราคา 2,033.00 บาท

29 จางซQอมเครื่องปริ้นเตอรG

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส
ราคา 9,630.00 บาท

30 จางซQอมเครื่องคอมพิวเตอรG

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส
ราคา 3,424.00 บาท

31 ซื้อธงชาติและธงสัญลักษณG

5,050.00

5,050.00 เฉพาะเจาะจง นายวรเกษม งามสุทธิ
ราคา 5,050.00 บาท

32 จางซQอมทQอน้ําประปา อาคาร 1 และทQอสูบน้ําประปา
อาคาร 2

55,105.00

55,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ราคา 55,105.00 บาท

หน ้าที 7 จาก 10

ราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 27 กุมภาพันธG 2562
ราคาเหมาะสม

ราคา 3,049.50 บาท
บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคา 55,105.00 บาท

นร 1007.5/76
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธG 2562

ราคาเหมาะสม

ราคา 5,050.00 บาท
บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

นร 1007.5/75
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธG 2562

ราคา 3,424.00 บาท
นายวรเกษม งามสุทธิ

นร 1007.5/74
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธG 2562

ราคา 9,630.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส

นร 1007.5/73
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธG 2562

ราคา 2,033.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส

นร 1007.5/72
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธG 2562

ราคา 3,424.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส

นร 1007.1/8
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธG 2562

ราคา 10,165.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส

นร 1007.7/3

นร 1007.5/81
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธG 2562

ราคาเหมาะสม

นร 1007.5/84
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธG 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

33 จางซQอมเกาอี้

23,861.00

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

23,861.00 เฉพาะเจาะจง รานรอยัล เทรดดิ้ง
ราคา 23,861.00 บาท

34 จางซQอมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ําเย็น

48,331.90

48,331.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ราคา 48,331.90 บาท

35 จางซQอมเครื่องสํารองไฟฟZา

2,033.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส
ราคา 2,033.00 บาท

36 จางซQอมเครื่องสํารองไฟฟZา

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส
ราคา 2,140.00 บาท

37 จางซQอมเครื่องทําลายเอกสาร

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส
ราคา 2,140.00 บาท

38 จางซQอมเครื่องปริ้นเตอรG

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส
ราคา 3,424.00 บาท

39 จางซQอมเครื่องเคลือบบัตร

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส
ราคา 3,210.00 บาท

40 ซื้อวัสดุงานซQอม

52,303.00

52,303.00 เฉพาะเจาะจง รานไกรเลิศ การพาณิชยG
ราคา 49,994.68 บาท

41 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ เดินทางจากทQาอากาศยาน
นครศรีธรรมราชไปยังสถานที่สัมมนา

15,000.00

13,800.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายมนโนชญG หลงจิ
ราคา 13,800.00 บาท
2. นายอิทธินันทG ชาครานนทG
ราคา 15,000.00 บาท
3. นายสุรเชษฐG สิทธิฤทธิ์
ราคา 15,600.00 บาท

หน ้าที 8 จาก 10

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาเหมาะสม

นร 1007.5/91

รานรอยัล เทรดดิ้ง
ราคา 23,861.00 บาท
บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ลงวันที่ 22 กุมภาพันธG 2562
ราคาเหมาะสม

ราคา 48,331.90 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส

ลงวันที่ 22 กุมภาพันธG 2562
ราคาเหมาะสม

ราคา 2,033.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคา 13,800.00 บาท

นร 1007.5/97
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธG 2562

ราคาเหมาะสม

ราคา 49,994.68 บาท
นายมนโนชญG หลงจิ

นร 1007.5/96
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธG 2562

ราคา 3,210.00 บาท
รานไกรเลิศ การพาณิชยG

นร 1007.5/95
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธG 2562

ราคา 3,424.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส

นร 1007.5/94
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธG 2562

ราคา 2,140.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส

นร 1007.5/93
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธG 2562

ราคา 2,140.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรGวิส

นร 1007.5/92

นร 1007.5/99
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธG 2562

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/60
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธG 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/62

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

หรือจาง

ที่
42 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ.

7,000.00

ไปยังจังหวัดนครนายก

7,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสQวนจํากัด ชาตรีรุQงเรืองทรานสปอรGต
ราคา 7,000.00 บาท

หางหุนสQวนจํากัด ชาตรีรุQงเรืองทรานสปอรGต
ราคา 7,000.00 บาท

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธG 2562

2. สํานักงานอาคมทัวรG
ราคา 8,000.00 บาท
3. สํานักงานสุรศักดิ์ทัวรG
ราคา 8,000.00 บาท
43 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ เดินทางจากทQาอากาศยาน

7,000.00

อุบลราชธานีไปยังสถานที่สัมมนา

4,400.00 เฉพาะเจาะจง 1. รานอุบลทีที

รานอุบลทีที

ราคา 4,400.00 บาท

ราคาต่ําสุด

ราคา 4,400.00 บาท

นร 1007.5/80
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธG 2562

2. รานเจgงเบบี้ทัวรG
ราคา 4,800.00 บาท
3. รานสายแววทัวรG
ราคา 5,000.00 บาท
44 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ เดินทางจากทQาอากาศยาน

27,000.00

พิษณุโลกไปยังสถานที่สัมมนา

15,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายธรรมนูญ รังทอง
ราคา 15,000.00 บาท

นายธรรมนูญ รังทอง

ราคาต่ําสุด

ราคา 15,000.00 บาท

นร 1007.5/85
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธG 2562

2. นายปฏิญญา นครจินดา
ราคา 18,000.00 บาท
3. นายจรูญ นวเจริญลาภ
ราคา 24,000.00 บาท
45 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ.
ไปยังจังหวัดนครนายก

171,500.00

171,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสQวนจํากัด ชาตรีรุQงเรืองทรานสปอรGต
ราคา 171,500.00 บาท
2. สํานักงานสุรศักดิ์ทัวรG
ราคา 191,100.00 บาท
3. สํานักงานอาคมทัวรG
ราคา 196,000.00 บาท

หน ้าที 9 จาก 10

หางหุนสQวนจํากัด ชาตรีรุQงเรืองทรานสปอรGต
ราคา 171,500.00 บาท

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/98
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธG 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

46 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ.

98,000.00

ไปยังจังหวัดนครปฐม

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

84,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสQวนจํากัด ชาตรีรุQงเรืองทรานสปอรGต
ราคา 84,000.00 บาท
2. สํานักงานสุรศักดิ์ทัวรG
ราคา 98,000.00 บาท
3. สํานักงานอาคมทัวรG
ราคา 98,000.00 บาท

หน ้าที 10 จาก 10

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/27

หางหุนสQวนจํากัด ชาตรีรุQงเรืองทรานสปอรGต
ราคา 84,000.00 บาท

ลงวันที่ 27 กุมภาพันธG 2562

