
                    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 ซื้อขายกระดาษคุณภาพมาตรฐาน ขนาด A4 955,724.00 955,724.00 e-market 1. บริษัท ไนซ/ลี่ เปเปอร/ ดีเวลลอปเม6นท/ จํากัด บริษัท ไนซ/ลี่ เปเปอร/ ดีเวลลอปเม6นท/ จํากัด เป9นผู6เสนอราคา 20/2562

ชนิด 80 แกรม (สีขาว) ราคา 955,724.00 บาท ราคา 955,724.00 บาท ที่มีคุณสมบัติ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

2. บริษัท สุรศิริ จํากัด ถูกต6อง ครบถ6วน

ราคา 1,010,360.00 บาท เป9นไปตามประกาศ

3. บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จํากัด และเอกสารซื้อฯ

ราคา 1,042,608.00 บาท และเป9นผู6เสนอ

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

สํานักงาน ก.พ. 
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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

1 จ6างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนินโครงการเสริมสร6าง 12,263,800.00 12,263,800.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมOฟQาหลวง มหาวิทยาลัยแมOฟQาหลวง เสนอ 21/2562

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข6าราชการใน ราคา 12,263,800.00 บาท ราคา 12,263,800.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

จังหวัดชายแดนภาคใต6 (สปชต.) ประจําปSงบประมาณ งานจ6างฯ

พ.ศ. 2562 ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ6างซOอมแซมกันสาดบริเวณอาคารสโมสร 497,550.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทา คอร/ปอเรชั่น จํากัด บริษัท จันทา คอร/ปอเรชั่น จํากัด เสนอ 22/2562

ราคา 497,550.00 บาท ราคา 497,550.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

งานจ6างฯ

ครบถ6วนถูกต6อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม
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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

3 จ6างซOอมแซมระบบทOอน้ําทิ้ง ทOอสูบน้ําและทําความสะอาด 366,475.00 366,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เสนอ 23/2562

ถังเก็บน้ําประปา ราคา 366,475.00 บาท ราคา 366,475.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

งานจ6างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม
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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

4 จ6างทําตรายาง 1,048.60 1,048.60 เฉพาะเจาะจง ห6างหุ6นสOวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ/ ห6างหุ6นสOวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ/ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/819

ราคา 1,048.60 บาท ราคา 1,048.60 บาท ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

5 จ6างทําตรายาง 1,476.60 1,476.60 เฉพาะเจาะจง ห6างหุ6นสOวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ/ ห6างหุ6นสOวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ/ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/828

ราคา 1,476.60 บาท ราคา 1,476.60 บาท ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

6 จ6างถOายเอกสารประกอบการฝVกอบรมโครงการฝVกอบรม 26,250.00 23,616.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร6าน กWอบปSX ปริ้น ร6าน กWอปปSX ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/834

เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส. นบส.) ประจําปS ราคา 23,616.00 บาท ราคา 23,616.00 บาท ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รุOนที่ 11 2. ร6าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 25,758.00 บาท

3. ร6าน AF.COPY

ราคา 26,118.00 บาท

7 จ6างทําตรายาง 6,387.90 6,387.90 เฉพาะเจาะจง ห6างหุ6นสOวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ/ ห6างหุ6นสOวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ/ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/838

ราคา 6,387.90 บาท ราคา 6,387.90 บาท ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,100.00 21,817.30 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/842

ราคา 21,817.30 บาท ราคา 21,817.30 บาท ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

2. ห6างหุ6นสOวนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 25,466.00 บาท

9 จ6างทําตรายาง 4,857.80 4,857.80 เฉพาะเจาะจง ห6างหุ6นสOวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ/ ห6างหุ6นสOวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ/ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/844

ราคา 4,857.80 บาท ราคา 4,857.80 บาท ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

10 จ6างทําตรายาง 2,054.40 2,054.40 เฉพาะเจาะจง ห6างหุ6นสOวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ/ ห6างหุ6นสOวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ/ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/847

ราคา 2,054.40 บาท ราคา 2,054.40 บาท ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,397.25 3,397.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/850

ราคา 3,397.25 บาท ราคา 3,397.25 บาท ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
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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

12 จ6างถOายเอกสาร 20,000.00 12,257.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร6าน กWอบปSX ปริ้น ร6าน กWอบปSX ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/853

ราคา 12,257.00 บาท ราคา 12,257.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

2. ร6าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 13,761.50 บาท

3. ร6าน AF.COPY

ราคา 13,787.00 บาท

13 ซื้อกระดาษชําระ คิมซอฟเจอาร/ที 2 ชั้น 99,900.00 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ห6างหุ6นสOวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห6างหุ6นสOวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/857

ยาว 300 เมตร/ม6วน บรรจุ 12 ม6วน/หีบ ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,212.23 43,317.88 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต6นไม6ทอง จํากัด บริษัท ต6นไม6ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1001/370

ราคา 43,317.88 บาท ราคา 43,317.88 บาท ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

2. ร6าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 43,646.00 บาท

3. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 44,913.25 บาท

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,400.00 10,576.95 เฉพาะเจาะจง 1. ห6างหุ6นสOวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห6างหุ6นสOวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1002/67

ราคา 10,576.95 บาท ราคา 10,576.95 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

2. ห6างหุ6นสOวนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 11,563.49 บาท

3. บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

ราคา 13,334.67 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

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,500.00 38,931.95 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1002/68

ราคา 38,931.95 บาท ราคา 38,931.95 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

2. บริษัท กาญจนกิตต/ มาร/เก็ตติ้ง จํากัด

ราคา 43,602.50 บาท

3. บริษัท ยูไนเต็ด ออฟฟ̂ศ ซัพพลายส/ จํากัด

ราคา 48,150.00 บาท

4. บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร/ จํากัด

ราคา 49,006.00 บาท

5. บริษัท ดิจิเวิลด/พัฒนา จํากัด

ราคา 49,220.00 บาท

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,540.00 9,480.20 เฉพาะเจาะจง 1. ห6างหุ6นสOวนจํากัด วิริยะ 1995 ห6างหุ6นสOวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1002/70

ราคา 9,480.20 บาท ราคา 9,480.20 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

2. ห6างหุ6นสOวนจํากัด ลิ้มพาณิชย/

ราคา 10,250.60 บาท

3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุWป จํากัด

ราคา 10,502.05 บาท

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 64,304.86 64,304.86 เฉพาะเจาะจง 1. ห6างหุ6นสOวนจํากัด วิริยะ 1995 ห6างหุ6นสOวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1003/671

ราคา 64,304.86 บาท ราคา 64,304.86 บาท ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

2. ห6างหุ6นสOวนจํากัด ลิ้มพาณิชย/

ราคา 69,011.79 บาท

3. บริษัท ซี.ที.ที.กรุWป จํากัด

ราคา 69,440.86 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

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 96,187.65 96,187.65 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1010/910

ราคา 96,187.65 บาท ราคา 96,187.65 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

2. ห6างหุ6นสOวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล

ราคา 99,665.15 บาท

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 73,581.76 73,581.76 เฉพาะเจาะจง 1. ห6างหุ6นสOวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห6างหุ6นสOวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1010/940

ราคา 73,581.76 บาท ราคา 73,581.76 บาท ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

2. บริษัท ต6นไม6ทอง จํากัด

ราคา 73,685.55 บาท

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,400.00 17,480.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1011/448

ราคา 17,480.00 บาท ราคา 17,480.00 บาท ลงวันที่ 30 พฤศิจิกายน 2561

2. ร6าน มี มี่ มาร/เก็ตติ้ง

ราคา 19,320.00 บาท

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 65,473.30 65,473.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก6 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก6 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/49

ราคา 65,473.30 บาท ราคา 65,473.30 บาท ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 37,800.00 36,491.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ/กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ/กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.3/895

ราคา 36,491.28 บาท ราคา 36,491.28 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,697.92 3,697.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะฟSนิกซ/ (2016) จํากัด บริษัท เดอะฟSนิกซ/ (2016) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/352

ราคา 3,697.92 บาท ราคา 3,697.92 บาท ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,500.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห6างหุ6นสOวนจํากัด วิริยะ 1995 ห6างหุ6นสOวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1007.3/2597

ราคา 43,656.00 บาท ราคา 43,656.00 บาท ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 43,966.30 บาท

3. บริษัท ต6นไม6ทอง จํากัด

ราคา 45,432.20 บาท
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26 ซื้อหนังสือพิมพ/และวารสารวิชาการ (ธ.ค. 61) 9,570.00 9,570.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน แตงโมสาส/น ร6าน แตงโมสาส/น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/27

ราคา 9,570.00 บาท ราคา 9,570.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

27 ซื้อวารสารวิชาการตOางประเทศ 34,100.00 34,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ/ จํากัด บริษัท นิพนธ/ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/28

(6 รายการ/ 10 เลOม) ราคา 34,100.00 บาท ราคา 34,100.00 บาท ลงวันที่ 30 พฤศิจิกายน 2561

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,500.00 16,028.60 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.1/48

ราคา 16,028.60 บาท ราคา 16,028.60 บาท ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

2. บริษัท อัพอินเตอร/เวลธ/ จํากัด

ราคา 17,387.50 บาท

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,800.00 9,656.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก6 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก6 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.1/49

ราคา 9,656.75 บาท ราคา 9,656.75 บาท ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,879.20 4,879.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล. พี. พี. เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท แอล. พี. พี. เทรดดิ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/7

ราคา 4,879.20 บาท ราคา 4,879.20 บาท ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

31 จ6างซOอมแซมกระจกบริเวณสํานักงาน ก.พ. 40,100.00 40,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยนัน  มีอินทร/ นายชัยยนัน  มีอินทร/ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/815

ราคา 40,100.00 บาท ราคา 40,100.00 บาท ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

32 จ6างซOอมแซมที่จอดรถ (รับ-สOง) บริเวณด6านหน6าอาคาร 4 497,550.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยโปรเกรส บิวเดอร/ จํากัด บริษัท ไทยโปรเกรส บิวเดอร/ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/816

และอาคาร 10 ราคา 497,550.00 บาท ราคา 497,550.00 บาท ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

33 จ6างซOอมอุปกรณ/ควบคุมการเข6าออก 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/820

ราคา 1,070.00 บาท ราคา 1,070.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

34 จ6างซOอมอุปกรณ/เสียงตามสาย 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/821

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

35 จ6างซOอมเครื่องคอมพิวเตอร/ตั้งโตWะ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/822

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

36 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/823

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
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37 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/824

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

38 จ6างซOอมมอเตอร/และอุปกรณ/สระวOายน้ํา 51,948.50 51,948.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาคานา พลู แอนด/ สวิม จํากัด บริษัท ซาคานา พลู แอนด/ สวิม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/827

ราคา 51,948.50 บาท ราคา 51,948.50 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

39 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/829

ราคา 4,708.00 บาท ราคา 4,708.00 บาท ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

40 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/830

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

41 จ6างซOอมเครื่องคอมพิวเตอร/ตั้งโตWะ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/831

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

42 จ6างซOอมเครื่องคอมพิวเตอร/ตั้งโตWะ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/832

ราคา 2,996.00 บาท ราคา 2,996.00 บาท ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

43 จ6างซOอมเครื่องคอมพิวเตอร/ตั้งโตWะ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/833

ราคา 4,173.00 บาท ราคา 4,173.00 บาท ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

44 จ6างซOอมเครื่องปรับอากาศ 75,204.95 75,204.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร/เอสเอส-อินเตอร/ จํากัด บริษัท อาร/เอสเอส-อินเตอร/ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/835

ราคา 75,204.95 บาท ราคา 75,204.95 บาท ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

45 ซื้อวัสดุจราจร 34,186.50 34,186.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/837

ราคา 34,186.50 บาท ราคา 34,186.50 บาท ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

46 จ6างซOอมเครื่องพิมพ/ดิจิตอลสี 173,021.14 173,021.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร/เก็ตติ้ง (ไทยแลนด/) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร/เก็ตติ้ง (ไทยแลนด/) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/843

ราคา 173,021.14 บาท ราคา 173,021.14 บาท ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

47 จ6างซOอมอุปกรณ/สําหรับจัดการภาพและจัดเก็บข6อมูล 59,064.00 59,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู แอดวานซ/ โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ/ โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/845

กล6องวงจรป̂ด อาคาร 1 ราคา 59,064.00 บาท ราคา 59,064.00 บาท ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

48 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQาด6วยระบบอิเล็กทรอนิกส/ 52,387.20 52,387.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนเดน คอร/เปอเรชั่น จํากัด บริษัท แอนเดน คอร/เปอเรชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/855

ราคา 52,387.20 บาท ราคา 52,387.20 บาท ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
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49 ซื้อวัสดุงานซOอม 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร/ จํากัด บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร/ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/856

ราคา 19,260.00 บาท ราคา 19,260.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

50 จ6างซOอมเครื่องปรับอากาศ 48,850.85 48,850.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี. เอ็ม. เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี. เอ็ม. เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/863

ราคา 48,850.85 บาท ราคา 48,850.85 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

51 จ6างซOอมอุปกรณ/ควบคุมการเข6าออก 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู แอดวานซ/ โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ/ โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/864

ราคา 7,276.0 บาท ราคา 7,276.0 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

52 ซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ 9,458.80 9,458.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ/เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ/เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/865

ราคา 9,458.80 บาท ราคา 9,458.80 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

53 ซื้อดอกไม6ประดิษฐ/และอุปกรณ/ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐวัฒน/  เทียนแก6ว นายณฐวัฒน/  เทียนแก6ว ราคาเหมาะสม นร 1007.5/866

ราคา 10,700.00 บาท ราคา 10,700.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

54 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/867

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

55 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/868

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

56 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/869

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

57 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/870

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

58 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/871

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

59 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/872

ราคา 2,889.00 บาท ราคา 2,889.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

60 จ6างซOอมเครื่องปริ้นเตอร/ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/873

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
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61 จ6างซOอมเครื่องสํารองไฟฟQา 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/874

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

62 จ6างซOอมเครื่องปริ้นเตอร/ 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/875

ราคา 2,247.00 บาท ราคา 2,247.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

63 จ6างซOอมเครื่องปริ้นเตอร/ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/876

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

64 จ6างซOอมเครื่องทําลายเอกสาร 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/877

ราคา 1,819.00 บาท ราคา 1,819.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

65 จ6างซOอมจอคอมพิวเตอร/ ห6อง CCTV 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ร6าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร/วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/878

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

66 ซื้อเคมีสระวOายน้ํา 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาคานา พลู แอนด/ สวิม จํากัด บริษัท ซาคานา พลู แอนด/ สวิม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/879

ราคา 23,540.00 บาท ราคา 23,540.00 บาท ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

67 จ6างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู6ปรับอากาศ 39,000.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร/ แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร/ แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/826

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดชลบุรี ราคา 38,500.00 บาท ราคา 38,500.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

2. บริษัท มายเวย/ แทรเวล จํากัด

ราคา 41,000.00 บาท

68 จ6างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู6ปรับอากาศ 40,000.00 35,800.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห6างหุ6นสOวนจํากัด องุOนริช ห6างหุ6นสOวนจํากัด องุOนริช ราคาต่ําสุด นร 1007.5/843

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดนครราชสีมา ราคา 35,800.00 บาท ราคา 35,800.00 บาท ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

2. บริษัท ทองทิพย/ อินเตอร/กรุWป จํากัด

ราคา 36,000.00 บาท

3. บริษัท เวคินทร/ แทรเวล จํากัด

ราคา 37,000.00 บาท
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69 จ6างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู6ปรับอากาศ 29,350.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห6างหุ6นสOวนจํากัด องุOนริช ห6างหุ6นสOวนจํากัด องุOนริช ราคาต่ําสุด นร 1007.5/849

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดชลบุรี ราคา 28,600.00 บาท ราคา 28,600.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

2. ห6างหุ6นสOวนจํากัด เอกอุดมทัวร/

ราคา 30,400.00 บาท

3. ห6างหุ6นสOวนจํากัด โชคสงบการทOองเที่ยว

ราคา 31,000.00 บาท

70 จ6างเหมาบริการรถตู6ปรับอากาศ จากสนามบินนครพนม 15,000.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายอธิป  เขียวขํา นายอธิป  เขียวขํา ราคาต่ําสุด นร 1007.5/852

ไปยังสถานที่สัมมนา ราคา 8,400.00 บาท ราคา 8,400.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

2. นายรณชัย  คอนซ6าย

ราคา 9,000.00 บาท

3. นายพิษณุ  ขาวมูล

ราคา 9,600.00 บาท

71 จ6างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู6ปรับอากาศ 141,000.00 117,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทองทิพย/ อินเตอร/กรุWป จํากัด บริษัท ทองทิพย/ อินเตอร/กรุWป จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/860

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดนครนายก ราคา 117,000.00 บาท ราคา 117,000.00 บาท ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

2. บริษัท ชนาธิป อินเตอร/ทราเวิล จํากัด

ราคา 124,000.00 บาท

3. ห6างหุ6นสOวนจํากัด พรสุพจน/ ทรานสปอร/ต

ราคา 127,000.00 บาท

72 จ6างเหมาบริการรถตู6ปรับอากาศ จากสํานักงาน ก.พ. ไปยัง 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห6างหุ6นสOวนจํากัด ชาตรีรุOงเรือง ทรานสปอร/ต ห6างหุ6นสOวนจํากัด ชาตรีรุOงเรือง ทรานสปอร/ต ราคาต่ําสุด นร 1007.5/862

จังหวัดนครนายก ราคา 10,500.00 บาท ราคา 10,500.00 บาท ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

2. สํานักงาน สุรษักดิ์ทัวร/

ราคา 12,000.00 บาท

73 จ6างเหมาบริการรถตู6ปรับอากาศ จากสนามบินเชียงราย 7,000.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ/ แอนด/ วนิดาทัวร/ จํากัด บริษัท ประดิษฐ/ แอนด/ วนิดาทัวร/ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/882

ไปสํารวจเส6นทางจังหวัดเชียงราย ราคา 6,400.00 บาท ราคา 6,400.00 บาท ลงวันที่ 30 พฤศิจิกายน 2561
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