
แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 41,670        41,670         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 41,670               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 41,670         ราคาต่ําสุด ซ.42/2559
4 พ.ค. 59

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 10,400        10,400         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 10,400               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 10,400         ราคาต่ําสุด ซ.43/2559
4 พ.ค. 59

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 19,026        19,026         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 19,026               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 19,026         ราคาต่ําสุด ซ.44/2559
4 พ.ค. 59

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 42,000        42,000         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 42,000               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 42,000         ราคาต่ําสุด ซ.45/2559
4 พ.ค. 59

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ 9,696.07      9,696.07      ตกลงราคา หจก.บุญกว างพาณิชย) 9,696.07            หจก.บุญกว างพาณิชย) 9,696.07       ราคาต่ําสุด ซ.46/2559
สารหล6อลื่น 10 พ.ค. 59

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 13,250        13,250         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 13,250               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 13,250         ราคาต่ําสุด ซ.47/2559
10 พ.ค. 59

7 จัดจ างถ6ายเอกสาร 4,200.00      4,200.00      ตกลงราคา บริษัท อาร)วีที แมชีน โปรดักส) จํากัด 4,200.00            บริษัท อาร)วีที แมชีน โปรดักส) จํากัด 4,200.00       ราคาต่ําสุด ซ.48/2559
10 พ.ค. 59

8 จัดจ างถ6ายเอกสาร 72,000.00    72,000.00     ตกลงราคา บริษัท อาร)วีที แมชีน โปรดักส) จํากัด 72,000.00           บริษัท อาร)วีที แมชีน โปรดักส) จํากัด 72,000.00     ราคาต่ําสุด ซ.49/2559
10 พ.ค. 59

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 12,490        12,490         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 12,490               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 12,490         ราคาต่ําสุด ซ.50/2559
23 พ.ค. 59

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 41,795        41,795         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 41,795               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 41,795         ราคาต่ําสุด ซ.51/2559
24 พ.ค. 59

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,325          4,325          ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 4,325                ร านวีระวิทยาภัณฑ) 4,325           ราคาต่ําสุด ซ.52/2559
30 พ.ค. 59

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,914          7,914          ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 7,914                ร านวีระวิทยาภัณฑ) 7,914           ราคาต่ําสุด ซ.53/2559
30 พ.ค. 59
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13 จัดจ างถ6ายเอกสาร 16,406.63    16,406.63     ตกลงราคา บริษัท อาร)วีที แมชีน โปรดักส) จํากัด 16,406.63           บริษัท อาร)วีที แมชีน โปรดักส) จํากัด 16,406.63     ราคาต่ําสุด จ.57/2559
11 พ.ค. 59

14 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 40,650.00    40,650.00     ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 40,650.00           ร านประสิทธิ์แอร) 40,650.00     ราคาต่ําสุด จ.58/2559
11 พ.ค. 59

15 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 8,470.00      8,470.00      ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 8,470.00            ร านประสิทธิ์แอร) 8,470.00       ราคาต่ําสุด จ.59/2559
11 พ.ค. 59

16 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 6,400.00      6,400.00      ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 6,400.00            ร านประสิทธิ์แอร) 6,400.00       ราคาต่ําสุด จ.60/2559
11 พ.ค. 59

17 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 4,510.00      4,510.00      ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 4,510.00            ร านประสิทธิ์แอร) 4,510.00       ราคาต่ําสุด จ.61/2559
11 พ.ค. 59

18 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 7,590.00      7,590.00      ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 7,590.00            ร านประสิทธิ์แอร) 7,590.00       ราคาต่ําสุด จ.62/2559
11 พ.ค. 59

19 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 19,610.00    19,610.00     ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 19,610.00           ร านประสิทธิ์แอร) 19,610.00     ราคาต่ําสุด จ.63/2559
11 พ.ค. 59

20 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 16,330.00    16,330.00     ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 16,330.00           ร านประสิทธิ์แอร) 16,330.00     ราคาต่ําสุด จ.64/2559
11 พ.ค. 59

21 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 13,950.00    13,950.00     ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 13,950.00           ร านประสิทธิ์แอร) 13,950.00     ราคาต่ําสุด จ.65/2559
25 พ.ค. 59

22 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 29,750.00    29,750.00     ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 29,750.00           ร านประสิทธิ์แอร) 29,750.00     ราคาต่ําสุด จ.66/2559
25 พ.ค. 59

23 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 78,940.00    78,940.00     ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 78,940.00           ร านประสิทธิ์แอร) 78,940.00     ราคาต่ําสุด จ.67/2559
25 พ.ค. 59

24 จัดจ างซ6อมยานพาหนะ 14,800.00    14,800.00     ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 14,800.00           ร านประสิทธิ์แอร) 14,800.00     ราคาต่ําสุด จ.68/2559
25 พ.ค. 59

25 จัดจ างซ6อมเครื่องสูบน้ํา 12" 12,700.00    12,700.00     ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 12,700.00           ร านประสิทธิ์แอร) 12,700.00     ราคาต่ําสุด จ.69/2559
25 พ.ค. 59

26 จัดจ างซ6อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 46,000.00    46,000.00     ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 46,000.00           ร านประสิทธิ์แอร) 46,000.00     ราคาต่ําสุด จ.70/2559
25 พ.ค. 59
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27 จัดจ างซ6อมระบบไฟฟCาห องควบ 12,960.00    12,960.00     ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 12,960.00           ร านประสิทธิ์แอร) 12,960.00     ราคาต่ําสุด จ.71/2559
คุมคอมพิวเตอร) สทภ.4 25 พ.ค. 59


