
แบบ สขร.๑

ล าดับ งานที่จัดชื้อหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ที่ หรอืจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 4 รายการ 689,600.00 689,600.00 e-bidding ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบวิเตอร์ ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบวิเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 23/2561 ลว 19/12/2560

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

663,400.00

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,288,000.00 1,288,000.00 สอบราคา บ.นิวตัน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ บ.นิวตัน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 24/2561 ลว 28/12/2560

1 รายการ จ ากัด จ ากัด

1,282,000.00 1,282,000.00

3 จ้างพมิพเ์กียรติบตัร 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส ว ีอินเตอร์กรุ๊ป บ.เอ เอส ว ีอินเตอร์กรุ๊ป เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี 15/2561 ลว 1/12/2560

จ ากัด จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการจัด

16,050.00 16,050.00 พมิพ์

4 จ้างถ่ายเอกสารเดือน ธนัวาคม 10,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข  วริิยรัตนกุล นางสาวพรสุข  วริิยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอราคา 16/2561 ลว 30/11/2560

9,000.00 9,000.00 ตามทอ้งตลาด

5 จ้างรถตู้ปรับอากาศไปราชการ 8,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  หวงัเกษม นายสุวทิย์  หวงัเกษม มีบริการที่ดี และเสนอราคา ใบส่ังจ้าง17/2561 ลว 4/12/2560

จังหวดัภเูก็ต 8,000.00 8,000.00 ตามระยะทาง

6 จ้างรถตู้ปรับอากาศไปราชการ 6,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  หวงัเกษม นายสุวทิย์  หวงัเกษม มีบริการที่ดี และเสนอราคา ใบส่ังจ้าง18/2561 ลว 4/12/2560

จังหวดัหนองคาย 6,000.00 6,000.00 ตามระยะทาง
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ที่ หรอืจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

7 จ้างรถตู้ปรับอากาศไปราชการ 6,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  หวงัเกษม นายสุวทิย์  หวงัเกษม มีบริการที่ดี และเสนอราคา ใบส่ังจ้าง19/2561 ลว 6/12/2560

จังหวดักาฬสินธุ์ 6,000.00 6,000.00 ตามระยะทาง

8 จ้างท าพื้นเวทคีอนเสิร์ต 50,000.00  - เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี ใบส่ังจ้าง20/2561 ลว 6/12/2560

จังหวดัหนองคาย 50,000.00 50,000.00 ความเชี่ยวชาญในการจัด

กิจกรรมในโครงการ TO

BE NUMBER ONE

9 จ้างท าพื้นเวทคีอนเสิร์ต 50,000.00  - เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี ใบส่ังจ้าง21/2561 ลว 6/12/2560

จังหวดักาฬสินธุ์ 50,000.00 50,000.00 ความเชี่ยวชาญในการจัด

กิจกรรมในโครงการ TO

BE NUMBER ONE

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 9 รายการ 99,798.90  - เฉพาะเจาะจง บ.วนิเกรท ไลฟ ์ บ.วนิเกรท ไลฟ ์ มีบริการที่ดี และเสนอราคา ใบส่ังจ้าง22/2561 ลว 7/12/2560

99,798.90 99,798.90 ตามทอ้งตลาด

11 จ้างรถตู้ปรับอากาศไปราชการ 39,600.00  - เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  หวงัเกษม นายสุวทิย์  หวงัเกษม มีบริการที่ดี และเสนอราคา ใบส่ังจ้าง23/2561 ลว 15/12/2560

จังหวดันครราชสีมา 11คัน 39,600.00 39,600.00 ตามระยะทาง
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12 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 1,200.00  - เฉพาะเจาะจง อรพนิ  บญุวงษ์ อรพนิ  บญุวงษ์ มีบริการที่ดี และเสนอราคา  - 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 990.00 990.00 ตามทอ้งตลาด

13 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าด่ืม ร้านยอดน้ าด่ืม มีบริการที่ดี และเสนอราคา  - 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 600.00 600.00 ตามทอ้งตลาด

14 จ้างล้างฟล์ิมและอัดขยายภาพ 5,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปร้ินมี คัลเลอร์แล็ป ร้าน ปร้ินมี คัลเลอร์แล็ป เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 4,580.00 4,580.00 ความเชี่ยวชาญ

15 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,300.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณแอร์ เซอร์วสิ ร้านอรุณแอร์ เซอร์วสิ เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี

3,300.00 3,300.00 ความเชี่ยวชาญ
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