
แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,350        7,350          ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 7,350               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 7,350           ราคาต่ําสุด ซ.94/2559
1 ก.ย. 59

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 42,722       42,722         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 42,722             ร านวีระวิทยาภัณฑ) 42,722         ราคาต่ําสุด ซ.95/2559
1 ก.ย. 59

3 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ 18,004.48   18,004.48     ตกลงราคา หจก.บุญกว างพาณิชย) 18,004.48         หจก.บุญกว างพาณิชย) 18,004.48     ราคาต่ําสุด ซ.96/2559
สารหล7อลื่น 1 ก.ย. 59

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,000        7,000          ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 7,000               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 7,000           ราคาต่ําสุด ซ.97/2559
5 ก.ย. 59

5 จัดซื้ออุปกรณ)เครื่องสูบน้ํา 32,700       32,700         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 32,700             ร านประสิทธิ์แอร) 32,700         ราคาต่ําสุด ซ.98/2559
5 ก.ย. 59

6 จัดซื้ออุปกรณ)เครื่องสูบน้ํา 84,200       84,200         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 84,200             ร านประสิทธิ์แอร) 84,200         ราคาต่ําสุด ซ.99/2559
5 ก.ย. 59

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 49,510       49,510         ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 49,510             ร านกนกพรปกรณ) 49,510         ราคาต่ําสุด ซ.100/2559
9 ก.ย. 59

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 60,320       60,320         ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 60,320             ร านกนกพรปกรณ) 60,320         ราคาต่ําสุด ซ.101/2559
9 ก.ย. 59

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 89,080       89,080         ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 89,080             ร านกนกพรปกรณ) 89,080         ราคาต่ําสุด ซ.102/2559
9 ก.ย. 59

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 70,890       70,890         ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 70,890             ร านกนกพรปกรณ) 70,890         ราคาต่ําสุด ซ.103/2559
9 ก.ย. 59

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 35,650       35,650         ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 35,650             ร านกนกพรปกรณ) 35,650         ราคาต่ําสุด ซ.104/2559
9 ก.ย. 59

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 26,970       26,970         ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 26,970             ร านกนกพรปกรณ) 26,970         ราคาต่ําสุด ซ.105/2559
9 ก.ย. 59
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13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 39,680       39,680         ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 39,680             ร านกนกพรปกรณ) 39,680         ราคาต่ําสุด ซ.106/2559
9 ก.ย. 59

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,550        4,550          ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 4,550               ร านกนกพรปกรณ) 4,550           ราคาต่ําสุด ซ.107/2559
12 ก.ย. 59

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,600        6,600          ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 6,600               ร านกนกพรปกรณ) 6,600           ราคาต่ําสุด ซ.108/2559
12 ก.ย. 59

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 36,090       36,090         ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 36,090             ร านกนกพรปกรณ) 36,090         ราคาต่ําสุด ซ.109/2559
12 ก.ย. 59

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 79,420       79,420         ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 79,420             ร านกนกพรปกรณ) 79,420         ราคาต่ําสุด ซ.110/2559
12 ก.ย. 59

18 จัดซื้อวัสดุประจําสถานีเตือนภัย 2,994        2,994          ตกลงราคา บริษัท แทนทัศน) จํากัด 2,994               บริษัท แทนทัศน) จํากัด 2,994           ราคาต่ําสุด ซ.111/2559
12 ก.ย. 59

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 25,331       25,331         ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 25,331             ร านกนกพรปกรณ) 25,331         ราคาต่ําสุด ซ.112/2559
14 ก.ย. 59

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,260        9,260          ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 9,260               ร านกนกพรปกรณ) 9,260           ราคาต่ําสุด ซ.113/2559
14 ก.ย. 59

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,338        5,338          ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 5,338               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 5,338           ราคาต่ําสุด ซ.114/2559
14 ก.ย. 59

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,300        3,300          ตกลงราคา ร านกนกพรปกรณ) 3,300               ร านกนกพรปกรณ) 3,300           ราคาต่ําสุด ซ.115/2559
15 ก.ย. 59

23 จัดจ างซ7อมยานพาหนะ 14,250       14,250         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 14,250             ร านประสิทธิ์แอร) 14,250         ราคาต่ําสุด จ.139/2559
6 ก.ย. 59

24 จัดจ างซ7อมยานพาหนะ 49,600       49,600         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 49,600             ร านประสิทธิ์แอร) 49,600         ราคาต่ําสุด จ.140/2559
6 ก.ย. 59

25 จัดจ างซ7อมเครื่องชั่งดิจิทัล 2,350        2,350          ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 2,350               ร านประสิทธิ์แอร) 2,350           ราคาต่ําสุด จ.141/2559
6 ก.ย. 59

26 จัดจ างซ7อมเครื่องปรับอากาศ 15,100       15,100         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 15,100             ร านประสิทธิ์แอร) 15,100         ราคาต่ําสุด จ.142/2559
6 ก.ย. 59
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27 จัดจ างซ7อมเครื่องปรับอากาศ 15,100       15,100         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 15,100             ร านประสิทธิ์แอร) 15,100         ราคาต่ําสุด จ.143/2559
6 ก.ย. 59

28 จัดจ างติดตั้งประตูทางเดินระหว7าง 21,385       21,385         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 21,385             ร านประสิทธิ์แอร) 21,385         ราคาต่ําสุด จ.144/2559
ส7วนอํานวยการ - ชีตอนบน 6 ก.ย. 59

29 จัดจ างถ7ายเอกสาร 6,040.71    6,040.71      ตกลงราคา บริษัท อาร)วีที แมชีน โปรดักส) จํากัด 6,040.71           บริษัท อาร)วีที แมชีน โปรดักส) จํากัด 6,040.71       ราคาต่ําสุด จ.145/2559
7 ก.ย. 59

30 จัดจ างซ7อมยานพาหนะ 4,810        4,810          ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 4,810               ร านประสิทธิ์แอร) 4,810           ราคาต่ําสุด จ.146/2559
13 ก.ย. 59

31 จัดจ างซ7อมยานพาหนะ 3,110        3,110          ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 3,110               ร านประสิทธิ์แอร) 3,110           ราคาต่ําสุด จ.147/2559
13 ก.ย. 59

32 จัดจ างซ7อมยานพาหนะ 49,420       49,420         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 49,420             ร านประสิทธิ์แอร) 49,420         ราคาต่ําสุด จ.148/2559
13 ก.ย. 59

33 จัดจ างซ7อมยานพาหนะ 21,033       21,033         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 21,033             ร านประสิทธิ์แอร) 21,033         ราคาต่ําสุด จ.149/2559
13 ก.ย. 59

34 จัดจ างซ7อมปรับปรุงห องปฏิบัติงาน 29,250       29,250         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 29,250             ร านประสิทธิ์แอร) 29,250         ราคาต่ําสุด จ.150/2559
ศูนย)บริการประชาชนและข อมูลฯ 13 ก.ย. 59

35 จัดจ างถ7ายแบบแปลน 2,352        2,352          ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,352               บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,352           ราคาต่ําสุด จ.151/2559
14 ก.ย. 59

36 จัดจ างถ7ายเอกสาร 818.10       818.10         ตกลงราคา ร าน ที ที คอม 818.10             ร าน ที ที คอม 818.10         ราคาต่ําสุด จ.152/2559
15 ก.ย. 59

37 จัดจ างซ7อมเครื่องสูบน้ํา 98,750       98,750         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 98,750             ร านประสิทธิ์แอร) 98,750         ราคาต่ําสุด จ.153/2559
16 ก.ย. 59

38 จัดจ างซ7อมเครื่องสูบน้ํา 99,530       99,530         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 99,530             ร านประสิทธิ์แอร) 99,530         ราคาต่ําสุด จ.154/2559
16 ก.ย. 59

39 จัดจ างซ7อมเครื่องสูบน้ํา 64,310       64,310         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 64,310             ร านประสิทธิ์แอร) 64,310         ราคาต่ําสุด จ.155/2559
16 ก.ย. 59

40 จัดจ างซ7อมเครื่องสูบน้ํา 65,380       65,380         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 65,380             ร านประสิทธิ์แอร) 65,380         ราคาต่ําสุด จ.156/2559
16 ก.ย. 59
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41 จัดจ างซ7อมเครื่องสูบน้ํา 59,310       59,310         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 59,310             ร านประสิทธิ์แอร) 59,310         ราคาต่ําสุด จ.157/2559
16 ก.ย. 59

42 จัดจ างซ7อมเครื่องสูบน้ํา 86,020       86,020         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 86,020             ร านประสิทธิ์แอร) 86,020         ราคาต่ําสุด จ.158/2559
16 ก.ย. 59

43 จัดจ างซ7อมเครื่องสูบน้ํา 56,760       56,760         ตกลงราคา ร านประสิทธิ์แอร) 56,760             ร านประสิทธิ์แอร) 56,760         ราคาต่ําสุด จ.159/2559
16 ก.ย. 59


