
                    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 จ
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนินโครงการเสริมสร
าง 8,969,000.00 8,969,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เสนอ 24/2562

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข
าราชการใน ราคา 8,969,000.00 บาท ราคา 8,969,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

จังหวัดชายแดนใต
 (สปชต.) ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ
างฯ

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม,) ครบถ
วน

ถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนินโครงการเสริมสร
าง 7,439,200.00 7,439,200.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก,น มหาวิทยาลัยขอนแก,น เสนอ 25/2562

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข
าราชการใน ราคา 7,439,200.00 บาท ราคา 7,439,200.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

จังหวัดชายแดนใต
 (สปชต.) ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ
างฯ

(มหาวิทยาลัยขอนแก,น) ครบถ
วน

ถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนธันวาคม 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

3 จ
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนินโครงการเสริมสร
าง 5,889,900.00 5,889,900.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ 26/2562

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข
าราชการใน ราคา 5,889,900.00 บาท ราคา 5,889,900.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

จังหวัดชายแดนใต
 (สปชต.) ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ
างฯ

(มหาวิทยาลัยบูรพา) ครบถ
วน

ถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,120.00 4,842.82 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1007.5/883

ราคา 4,842.82 บาท ราคา 4,842.82 บาท ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

2. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

ราคา 5,206.62 บาท

5 ซื้อครุภัณฑEสํานักงาน 449,000.00 377,972.15 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เซ็นเจอรE จํากัด บริษัท เซ็นเจอรE จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/911

ราคา 377,972.15 บาท ราคา 377,972.15 บาท ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561

2. บริษัท เฟHรEส แชพเตอรE จํากัด

ราคา 458,206.10 บาท

3. ศรีโสภณ เฟอรEนิเจอรE

ราคา 458,912.30 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

6 จ
างถ,ายเอกสาร 5,424.00 5,424.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กIอปป9J ปริ้น ร
าน กIอปป9J ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/913

ราคา 5,424.00 บาท ราคา 5,424.00 บาท ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

2. ร
าน ดับเบิลคิวซี

ราคา 6,060.00 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 6,300.00 บาท

7 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศทุนรัฐบาล 100,000.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอรEไพรสEซิสเต็ม จํากัด บริษัท เอ็นเตอรEไพรสEซิสเต็ม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/932

แบบบูรณาการ (Business Intelligence : BI) ราคา 99,938.00 บาท ราคา 99,938.00 บาท ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,000.00 11,810.66 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1006/55

ราคา 11,810.66 บาท ราคา 11,810.66 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

2. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 12,319.00 บาท

3. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 12,725.51 บาท

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 60,000.00 58,603.90 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1006/56

ราคา 58,603.90 บาท ราคา 58,603.90 บาท ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

2. บริษัท อัพอินเตอรEเวลธE จํากัด

ราคา 63,087.20 บาท

3. บริษัท ปHงโกอินเตอรEเทรด จํากัด

ราคา 66,768.00 บาท

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 94,427.50 97,872.90 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส,วนจํากัด เอเชีย คัลเลอรE ซิสเต็มสE ห
างหุ
นส,วนจํากัด เอเชีย คัลเลอรE ซิสเต็มสE ราคาเหมาะสม นร 1008/223

ราคา 94,427.50 บาท ราคา 94,427.50 บาท ลงวันที่ 24 ธันวาคม 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

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,890.00 7,549.92 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1011/453

ราคา 7,549.92 บาท ราคา 7,549.92 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

2. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 7,914.79 บาท

3. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 7,940.00 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 43,000.00 42,976.55 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1013.9/54

ราคา 42,976.55 บาท ราคา 42,976.55 บาท ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

2. บริษัท อัพอินเตอรEเวลธE จํากัด

ราคา 47,668.50 บาท

3. บริษัท ปHงโกอินเตอรEเทรด จํากัด

ราคา 49,990.40 บาท

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 4,966.94 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอรE ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอรE ราคาต่ําสุด นร 1013.9/55

ราคา 4,966.94 บาท ราคา 4,966.94 บาท ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

2. ร
าน ทรัพยEมงคลสิริ

ราคา 5,139.21 บาท

3. ร
าน เลิศทวีกิจ

ราคา 5,185.22 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 50,000.00 49,551.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.3/2042

ราคา 49,551.70 บาท ราคา 49,551.70 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,000.00 22,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมสาสEน จํากัด บริษัท อุดมสาสEน จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.3/2043

ราคา 22,340.00 บาท ราคา 22,340.00 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 85,674.90 85,674.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/391

ราคา 85,674.90 บาท ราคา 85,674.90 บาท ลงวันที่ 27 ธันวาคม 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

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 79,982.50 79,982.50 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/2005

ราคา 79,982.50 บาท ราคา 79,982.50 บาท ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

2. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 82,148.18 บาท

18 ซื้อหนังสือพิมพEและวารสารวิชาการ (ม.ค. 62) 11,320.00 11,320.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน แตงโมสาสEน ร
าน แตงโมสาสEน ราคาเหมาะสม นร 1007.7/29

ราคา 11,320.00 บาท ราคา 11,320.00 บาท ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,837.00 5,673.14 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/1958

ราคา 5,673.14 บาท ราคา 5,673.14 บาท ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

2. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 6,052.99 บาท

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง 1. เค แอล เอส เซอรEวิส แอนดE ซัพพลาย เค แอล เอส เซอรEวิส แอนดE ซัพพลาย ราคาต่ําสุด นร 1015/7

ราคา 11,770.00 บาท ราคา 11,770.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

2. บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

ราคา 12,150.01 บาท

3. ห
างหุ
นส,วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล

ราคา 12,572.50 บาท

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 45,528.50 47,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1007.6/83

ราคา 45,528.50 บาท ราคา 45,528.50 บาท ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุIป จํากัด

ราคา 48,471.00 บาท

3. ห
างหุ
นส,วนจํากัด ลิ้มพาณิชยE

ราคา 48,503.10 บาท

22 จ
างซ,อมเครื่องควบคุมการเปHด-ปHดประตูด
วยบัตร อาคาร 2 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู แอดวานซE โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซE โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/886

ราคา 10,272.00 บาท ราคา 10,272.00 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 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

23 จัดทําแท,นวาง CPU (ห
องทดสอบด
วยระบบอิเล็กทรอนิกสE) 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลยE  แย
มบุญเรือง นายอดุลยE  แย
มบุญเรือง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/891

ราคา 15,200.00 บาท ราคา 15,200.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

24 จ
างซ,อมเครื่องปริ้นเตอรE 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/893

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

25 จ
างซ,อมเครื่องสแกนเนอรE 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/894

ราคา 5,350.00 บาท ราคา 5,350.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

26 จ
างซ,อมเครื่องโทรสาร 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/895

ราคา 5,136.00 บาท ราคา 5,136.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

27 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟbา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/896

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

28 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟbา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/897

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

29 จ
างซ,อมเครื่องทําสําเนาลงแผ,นดิสกE 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/898

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

30 จ
างซ,อมเครื่องย,อยกระดาษ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/899

ราคา 1,819.00 บาท ราคา 1,819.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

31 จ
างซ,อมคอมพิวเตอรEตั้งโตIะ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/900

ราคา 2,996.00 บาท ราคา 2,996.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

32 ซื้อหลอดไฟ 86,926.80 86,926.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/903

ราคา 86,926.80 บาท ราคา 86,926.80 บาท ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

33 จ
างซ,อมเครื่องโปรเจ็คเตอรE ห
องประชุม 6 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/905

ราคา 17,655.00 บาท ราคา 17,655.00 บาท ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

34 จ
างซ,อมเครื่องสแกนเนอรE 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/906

ราคา 23,540.00 บาท ราคา 23,540.00 บาท ลงวันที่ 18 ธันวาคม 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

35 จ
างซ,อมพื้นเวที อาคาร 4 38,800.00 38,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินดา  จิตตEอภิวันทE นางสาวจินดา  จิตตEอภิวันทE ราคาเหมาะสม นร 1007.5/912

ราคา 38,800.00 บาท ราคา 38,800.00 บาท ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

36 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟbา 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/916

ราคา 5,136.00 บาท ราคา 5,136.00 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

37 จ
างซ,อมเครื่องคอมพิวเตอรEโนIตบุIค 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/917

ราคา 3,638.00 บาท ราคา 3,638.00 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

38 จ
างซ,อมเครื่องโปรเจ็คเตอรE 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรEวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/918

ราคา 32,100.00 บาท ราคา 32,100.00 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

39 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทรE แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทรE แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/884

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดชลบุรี ราคา 36,000.00 บาท ราคา 36,000.00 บาท ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

2. บริษัท ไทยแสนบริการ จํากัด

ราคา 39,000.00 บาท

3. บริษัท มายเวยE แทรเวล จํากัด

ราคา 40,500.00 บาท

40 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 66,800.00 51,200.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทองทิพยEอินเตอรEกรุIป จํากัด บริษัท ทองทิพยEอินเตอรEกรุIป จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/887

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดปราจีนบุรี ราคา 51,200.00 บาท ราคา 51,200.00 บาท ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

2. ห
างหุ
นส,วนจํากัด องุ,นริช

ราคา 51,600.00 บาท

41 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากสํานักงาน ก.พ. ไปยัง 21,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทองทิพยEอินเตอรEกรุIป จํากัด บริษัท ทองทิพยEอินเตอรEกรุIป จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/892

จังหวัดนครปฐม ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอรEทราเวิล จํากัด

ราคา 19,500.00 บาท

3. ห
างหุ
นส,วนจํากัด พรสุพจนE ทรานสปอรEต

ราคา 21,000.00 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

42 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทองทิพยEอินเตอรEกรุIป จํากัด บริษัท ทองทิพยEอินเตอรEกรุIป จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/907

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดจันทบุรี ราคา 99,000.00 บาท ราคา 99,000.00 บาท ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอรEทราเวิล จํากัด

ราคา 102,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส,วนจํากัด พรสุพจนE ทรานสปอรEต

ราคา 105,000.00 บาท

43 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 38,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทรE แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทรE แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/930

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดกรุงเทพมหานครและ ราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. ห
างหุ
นส,วนจํากัด ทรัพยEเจริญ แทรเวล (2007)

ราคา 28,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส,วนจํากัด องุ,นริช

ราคา 29,500.00 บาท
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