
สรุปซือ้-จา้ง ปี 621

                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก          เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

ดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรอืขอ้ตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวติัข้าราชการ 984,400.00 984,400.00 e-bidding บริษัท แมกซ์ไซอัล จ ากัด บริษัท แมกซ์ไซอัล จ ากัด เสนอ 46/2562

ราคา 897,777.- บาท ราคา 897,777.- บาท รายละเอียด ลงวนัที ่19 มิถุนายน 2562

งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมถุินำยน 2562

ส ำนักงำน ก.พ. 
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สรุปซือ้-จา้ง ปี 622

ล ำ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก          เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

ดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรอืขอ้ตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างซ่อมแซมท่อเมนส่งน  าประปาจากมิเตอร์ไปถังเก็บน  า 490,060.00 490,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เสนอ 45/2562

ใต้ดินอาคาร 2 และ 3 ราคา 490,060.- บาท ราคา 490,060.- บาท รายละเอียด ลงวนัที ่4 มิถุนายน 2562

งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างซ่อมแซมถนนฝ่ังสวนสมุนไพรและบริเวณด้านหลัง 495,704.25 495,704.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท จินดาโชค การก่อสร้าง จ ากัด บริษัท จินดาโชค การก่อสร้าง จ ากัด เสนอ 47/2562

อาคาร 6 ราคา 495,704.25 บาท ราคา 495,704.25 บาท รายละเอียด ลงวนัที ่24 มิถุนายน 2562

งานจ้างฯ

ครบถ้วนถูกต้อง

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม
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สรุปซือ้-จา้ง ปี 623

ล ำ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก          เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

ดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรอืขอ้ตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
3 จ้างทีป่รึกษาส ารวจข้อมูลภาวะการครองชีพของข้าราชการ 3,600,000.00 3,470,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยสวนดุสิต มหาวทิยาลัยสวนดุสิต เสนอ 48/2562

พลเรือน ราคา 3,470,000.- บาท ราคา 3,470,000.- บาท รายละเอียด 27 มิถุนายน 2562

งานจ้างฯ

ครบถ้วนถูกต้อง

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 จ้างจัดเตรียมสถานทีป่ระชุม ผลิตส่ือและงานถ่ายภาพ 487,000.00 338,762.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไดร์ฟ ดี มีเดีย จ ากัด บริษัท ไดร์ฟ ดี มีเดีย จ ากัด ราคาต่ าสุด นร 1007.5/309

ราคา 338,762.00 บาท ราคา 338,762.00 บาท ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2562

2. บริษัท ยโูทเปีย อนิเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ ากดั

ราคา 401,250.00 บาท

3. บริษัท ด าเนินสะดวก-ดี จ ากัด

ราคา 412,800.00 บาท

5 จ้างท าตรายาง 6,548.40 6,548.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายางและการพมิพ์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพมิพ์ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/327

ราคา 6,548.40 บาท ราคา 6,548.40 บาท ลงวนัที ่18 มิถุนายน 2562

6 ซื อวสัดุส านักงาน 56,000.00 51,837.22 ตกลงราคา 1.บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด ราคาต่ าสุด นร 1001/202

ราคา 51,837.22 บาท ราคา 51,837.22 บาท ลงวนัที ่26 มิถุนายน 2562

2.บริษัท เอ็นพี คอนเน็ต จ ากัด

ราคา 53,018.50 บาท

3.บริษัท สุขมี จ ากัด

ราคา 53,152.25 บาท
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สรุปซือ้-จา้ง ปี 624

ล ำ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก          เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

ดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรอืขอ้ตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
7 ซื อวสัดุส านักงาน 27,455.13 27,455.13 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 ราคาต่ าสุด นร 1003/291

ราคา 27,455.13 บาท ราคา 27,455.13 บาท ลงวนัที ่12 มิถุนายน 2562

2.บริษัท ซี.ท.ีท.ีกรุ๊ป จ ากัด

ราคา 28,865.39 บาท

3.บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จ ากัด

ราคา 43,599.29 บาท

8 ซื อวสัดุส านักงาน 5,106.04 5,106.04 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด ราคาต่ าสุด นร 1004.1/607

ราคา 5,106.04 บาท ราคา 5,106.04 บาท ลงวนัที ่4 มิถุนายน 2562

2.บริษัท สุนทรธรุกิจ (2016) จ ากัด

ราคา 5,238.72 บาท

3.บริษัท ไทยเรืองทอง จ ากัด

ราคา 5,280.53 บาท

9 ซื อวสัดุส านักงาน 24,000.00 23,172.99 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 ราคาต่ าสุด นร 1004.1/608

ราคา 23,172.99 บาท ราคา 23,172.99 บาท ลงวนัที ่4 มิถุนายน 2562

2.บริษัท ราเฟีย จ ากัด

ราคา 25,550.53 บาท

10 ซื อวสัดุส านักงาน 46,748.00 46,436.93 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 ราคาต่ าสุด นร 1004.1/683

ราคา 46,436.93 บาท ราคา 46,436.93 บาท ลงวนัที ่18 มิถุนายน 2562

2.ร้าน เค แอล เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพลลาย

ราคา 47,938.18 บาท

11 ซื อวสัดุส านักงาน 10,000.00 8,160.00 เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน อ.เฉลิมศรี ร้าน อ.เฉลิมศรี ราคาต่ าสุด นร 1006/24

ราคา 8,160.- บาท ราคา 8,160.- บาท ลงวนัที ่4 มิถุนายน 2562

2.บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ากัด

ราคา 9,523.- บาท

3.บริษัท สุขมี จ ากัด 

ราคา 9,587.20 บาท
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สรุปซือ้-จา้ง ปี 625

ล ำ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก          เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

ดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรอืขอ้ตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
12 ซื อวสัดุส านักงาน 36,000.00 35,015.75 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด นร 1006/26

ราคา 35,015.75 บาท ราคา 35,015.75 บาท ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2562

2.บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จ ากัด

ราคา 36,915.- บาท

3.บริษัท เทคโนโลยีไทน จ ากัด 

ราคา 39,483.- บาท

13 ซื อวสัดุส านักงาน 93,004.40 93,004.40 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1010/472

ราคา 93,004.40 บาท ราคา 93,004.40 บาท ลงวนัที ่27 มิถุนายน 2562

2.บริษัท อิ๊งค์ แอนด์ ออฟฟิต ซัพพลาย จ ากดั

ราคา 95,882.70 บาท

3.บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 

ราคา 99,317.40 บาท

14 ซื อวสัดุส านักงาน 99,889.00 99,889.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เฉลิมศรี ร้าน อ.เฉลิมศรี ราคาเหมาะสม นร 1012/31

ราคา 99,889.- บาท ราคา 99,889.- บาท ลงวนัที ่13 มิถุนายน 2562

15 ซื อวสัดุส านักงาน 18,500.00 15,701.18 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทีทีเอ็ม เทรดดิ ง เซ็นเตอร์ ร้านทีทีเอ็ม เทรดดิ ง เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด นร 1013.9/34

ราคา 15,701.18 บาท ราคา 15,701.18 บาท ลงวนัที ่13 มิถุนายน 2562

2.ร้านทรัพย์มงคลสิริ

ราคา 16,675.95 บาท

3.ร้านเลิศทวกีิจ

ราคา 17,079.34 บาท
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สรุปซือ้-จา้ง ปี 626

ล ำ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก          เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

ดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรอืขอ้ตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
16 ซื อวสัดุส านักงาน 8,913.10 8,913.10 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด ราคาต่ าสุด นร 1013.9/36

ราคา 8,913.10 บาท ราคา 8,913.10 บาท ลงวนัที ่25 มิถุนายน 2562

2.ร้านสองแย้มงอกงาม

ราคา 9,090.- บาท

3.บริษัท สุขมี จ ากัด

ราคา 9,314.35 บาท

17 ซื อวสัดุส านักงาน 99,000.00 96,182.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออี คอม (1999) จ ากัด บริษัท เออี คอม (1999) จ ากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/1174

ราคา 96,182.30 บาท ราคา 96,182.30 บาท ลงวนัที ่14 มิถุนายน 2562

18 ซื อวสัดุส านักงาน 25,060.00 24,974.34 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1018.7/1256

ราคา 24,974.34 บาท ราคา 24,974.34 บาท ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2562

19 ซื อวสัดุส านักงาน 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ ์จ ากัด บริษัท นิพนธ ์จ ากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/12

ราคา 37,000.- บาท ราคา 37,000.- บาท ลงวนัที ่24 มิถุนายน 2562

20 ซื อวสัดุส านักงาน 8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแตงโมสาส์น ร้านแตงโมสาส์น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/13

ราคา 8,060.- บาท ราคา 8,060.- บาท ลงวนัที ่25 มิถุนายน 2562

21 ซื อวสัดุส านักงาน 38,000.00 35,588.20 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด ราคาต่ าสุด นร 1007.1/18

ราคา 35,588.20 บาท ราคา 35,588.20 บาท ลงวนัที ่4 มิถุนายน 2562

2.บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ ์จ ากัด

ราคา 38,734.- บาท

3.บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จ ากัด 

ราคา 39,996.60 บาท

22 ซื อวสัดุส านักงาน 42,080.00 39,007.92 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 ราคาต่ าสุด นร 1007.6/18

ราคา 39,007.92 บาท ราคา 39,007.92 บาท ลงวนัที ่10 มิถุนายน 2562

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ลิ มพาณิชย์

ราคา 40,345.42 บาท

3.บริษัท ซี.ท.ีท.ีเอ็น.กรุ๊ป จ ากัด

ราคา 40,888.98 บาท
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สรุปซือ้-จา้ง ปี 627

ล ำ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก          เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

ดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรอืขอ้ตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
23 จ้างเดินสายสัญญาณ VGA ห้องประชุม 5 และ 6 12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู แอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากัด บริษัท ทรู แอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/305

ราคา 12,037.50 บาท ราคา 12,037.50 บาท ลงวนัที ่5 มิถุนายน 2562

24 จ้างซ่อมเคร่ืองขยายเสียงสัญญาณเสียง ห้องประชุม 1 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู แอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากัด บริษัท ทรู แอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/310

ราคา 14,445.- บาท ราคา 14,445.- บาท ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2562

25 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/311

ราคา 2,033.- บาท ราคา 2,033.- บาท ลงวนัที ่10 มิถุนายน 2562

26 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/312

ราคา 4,922.- บาท ราคา 4,922.- บาท ลงวนัที ่10 มิถุนายน 2562

27 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/313

ราคา 535.- บาท ราคา 535.- บาท ลงวนัที ่10 มิถุนายน 2562

28 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 148,863.75 148,863.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/329

ราคา 148,863.75 บาท ราคา 148,863.75 บาท ลงวนัที ่19 มิถุนายน 2562

29 ซื อวสัดุงานซ่อม 9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงอารีรัตน์ ร้านธงอารีรัตน์ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/332

ราคา 9,720.- บาท ราคา 9,720.- บาท ลงวนัที ่19 มิถุนายน 2562

30 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/338

ราคา 13,375.- บาท ราคา 13,375.- บาท ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2562

31 ซื อวสัดุเคร่ืองปรับอากาศ 9,458.80 9,458.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากัด บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/340

ราคา 9,458.80 บาท ราคา 9,458.80 บาท ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2562

32 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/341

ราคา 2,033.- บาท ราคา 2,033.- บาท ลงวนัที ่21 มิถุนายน 2562

33 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 2,835.50 2,835.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/342

ราคา 2,835.50 บาท ราคา 2,835.50 บาท ลงวนัที ่21 มิถุนายน 2562

34 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/343

ราคา 3,745.- บาท ราคา 3,745.- บาท ลงวนัที ่21 มิถุนายน 2562
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สรุปซือ้-จา้ง ปี 628

ล ำ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก          เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

ดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรอืขอ้ตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
35 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/344

ราคา 3,103.- บาท ราคา 3,103.- บาท ลงวนัที ่21 มิถุนายน 2562

36 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/345

ราคา 1,605 .- บาท ราคา 1,605 .- บาท ลงวนัที ่21 มิถุนายน 2562

37 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/346

ราคา 535.- บาท ราคา 535.- บาท ลงวนัที ่21 มิถุนายน 2562

38 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/348

ราคา 1,284.- บาท ราคา 1,284.- บาท ลงวนัที ่21 มิถุนายน 2562

39 ซื อวสัดุงานซ่อม 26,214.00 26,214.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไกรเลิศ การพิณิชย์ ร้าน ไกรเลิศ การพิณิชย์ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/350

ราคา 26,214.- บาท ราคา 26,214.- บาท ลงวนัที ่24 มิถุนายน 2562

40 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ออฟเซท 18,404.00 18,404.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/354

ราคา 18,404.- บาท ราคา 18,404.- บาท ลงวนัที ่28 มิถุนายน 2562

41 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/356

ราคา 3,424.- บาท ราคา 3,424.- บาท ลงวนัที ่28 มิถุนายน 2562

42 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/357

ราคา 3,424.- บาท ราคา 3,424.- บาท ลงวนัที ่28 มิถุนายน 2562

43 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซฮร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/358

ราคา 3,745.- บาท ราคา 3,745.- บาท ลงวนัที ่28 มิถุนายน 2562

44 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและรถบรรทุกส่วนบุคคล 114,800.00 114,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต ราคาเหมาะสม นร 1007.5/307

จาก ส านักงาน ก.พ. ไปยัง ราชด าริ กรุงเทพมหานคร ราคา 114,800.- บาท ราคา 114,800.- บาท ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2562

45 จ้างเหมาเช่าห้องประชุม 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั บริษทั แอล เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/308

ราคา 43,000.- บาท ราคา 43,000.- บาท ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2562
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สรุปซือ้-จา้ง ปี 629

ล ำ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก          เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

ดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรอืขอ้ตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
46 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 54,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ราคาต่ าสุด นร 1007.5/328

จาก ส านักงาน ก.พ.  ไปยัง จังหวดัลพบุรี ราคา 39,000.- บาท ราคา 39,000.- บาท ลงวนัที ่18 มิถุนายน 2562

2.บริษัท ธนาธปิ อินเตอร์ทราเวลิ จ ากัด

ราคา 40,500.- บาท

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรสุพจน์ ทรานสปอร์ต

ราคา 42,000.- บาท

47 จ้างเหมาเช่าห้องประชุม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (กาญจนบุรี) จ ากัด บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (กาญจนบุรี) จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1007.5/331

ราคา 10,000.- บาท ราคา 10,000.- บาท ลงวนัที ่19 มิถุนายน 2562

48 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จาก ส านักงาน ก.พ. 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด องุ่นริช ราคาต่ าสุด นร 1007.5/333

ไปยัง จังหวดักาญจบุรี ราคา 21,000.- บาท ลงวนัที ่19 มิถุนายน 2562

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โชคสงบท่องเทีย่ว

ราคา 21,600.- บาท

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอกอุดมทัวร์

ราคา 22,800.- บาท
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