
                    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
างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร 5,544,000.00 5,544,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ราชาโยค จํากัด บริษัท ราชาโยค จํากัด ยื่นข
อเสนอ 1/2560

และสถานที่ สํานักงาน ก.พ. ด
วยวิธีการทาง    ราคา 4,960,000.00 บาท ราคา 4,960,000.00 บาท และเสนอ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

อิเล็กทรอนิกส2 2. บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร2วิส จํากัด รายละเอียด

(e-bidding)    ราคา 5,437,200.00 บาท งานจ
างฯ 

3. บริษัท พีพีเอ็น 51 จํากัด ถูกต
อง 

   ราคา 5,599,500.00 บาท ครบถ
วน

4. บริษัท คลีนเวฟ จํากัด ตรงตามที่

   ราคา 5,516,280.00 บาท สํานักงาน ก.พ.

5. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.- กําหนด

เอส.ซี.กรุFป จํากัด โดยเสนอราคา

   ราคา 5,613,903.64 บาท ต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนตุลาคม 2559

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 18



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

2 จ
างเหมาบริหารงานระบบอาคาร 4,832,091.00 4,832,091.00 ประกวดราคา บริษัท สยามพร็อพเพอร2ตี้ คอนซัลแตนท2 จํากัด บริษัท สยามพร็อพเพอร2ตี้ คอนซัลแตนท2 จํากัด ยื่นข
อเสนอ 2/2560

ของสํานักงาน ก.พ. และบริการพนักงาน ด
วยวิธีการทาง ราคา 4,731,005.00 บาท ราคา 4,728,000.00 บาท และเสนอ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ขับรถยนต2 อิเล็กทรอนิกส2 รายละเอียด

(e-bidding) งานจ
างฯ 

ถูกต
อง 

ครบถ
วน

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

โดยเสนอราคา

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 จ
างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต
นไม
 3,228,000.00 3,228,000.00 ประกวดราคา 1. ห
างหุ
นสIวนจํากัด เค.พี.เอ็น. การ2เด
น ห
างหุ
นสIวนจํากัด เค.พี.เอ็น. การ2เด
น ยื่นข
อเสนอ 6/2560

ระบบสปริงเกอร2 และความสะอาดรอบบริเวณ ด
วยวิธีการทาง    ราคา 3,107,039.00 บาท ราคา 3,107,039.00 บาท และเสนอ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559

สํานักงาน ก.พ. อิเล็กทรอนิกส2 2. บริษัท ฟลูฟาซิลิตี้ จํากัด รายละเอียด

(e-bidding)    ราคา 3,193,714.60 บาท งานจ
างฯ 

3. บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร2วิส จํากัด ถูกต
อง 

   ราคา 3,201,120.00 บาท ครบถ
วน

4. บริษัท พนาทัศน2 จํากัด ตรงตามที่

   ราคา 3,213,600.00 บาท สํานักงาน ก.พ.

5. บริษัท เวิล2ด แพลนท2 เซ็นเตอร2 จํากัด กําหนด

    - ยื่นหลักฐานการยื่นข
อเสนอ ไมIครบถ
วน โดยเสนอราคา

      ตามประกาศ ฯ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ต่ําสุด
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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 จ
างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 7,068,000.00 7,068,000.00 กรณีพิเศษ องค2การสงเคราะห2ทหารผIานศึก องค2การสงเคราะห2ทหารผIานศึก เสนอ 14/2560

บริเวณสํานักงาน ก.พ. ในพระบรมราชูปถัมภ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ราคา 7,108,884.00 บาท ราคา 7,068,000.00 บาท งานจ
างฯ 

ถูกต
อง 

ครบถ
วน

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

1 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาและซIอมแซมแก
ไข 7,500,000.00 7,338,000.00 พิเศษ 1. บริษัท แอ็ดวานซ2อินฟอร2เมชั่นเทคโนโลยี- บริษัท แอ็ดวานซ2อินฟอร2เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด เสนอ 3/2560

ระบบคอมพิวเตอร2 เครือขIายและซอฟต2แวร2     จํากัด (มหาชน) (มหาชน) รายละเอียด ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

    ราคา 6,541,873.00 บาท ราคา 6,492,000.00 บาท งานจ
างฯ 

2. บริษัท เคมิท กรุFป จํากัด ถูกต
อง 

    ราคา 6,670,000.00 บาท ครบถ
วน

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

2 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรม 1,100,000.00 1,016,000.00 พิเศษ จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย เสนอ 11/2560

โครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหา ราคา 1,016,000.00 บาท ราคา 1,006,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

และเลือกสรร : การสรรหาและเลือกสรรบุคคล งานจ
างฯ 

ด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส2 (e-Recruitment) ถูกต
อง 

ครบถ
วน

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 5 จาก 18



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
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบ 750,000.00 642,000.00 พิเศษ บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด เสนอ 12/2560

ฐานข
อมูลเพื่อรองรับการแตIงตั้งนักบริหาร ราคา 642,000.00 บาท ราคา 630,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ระดับสูง (Senior Executive Information งานจ
างฯ 

System : SEIS) ถูกต
อง 

ครบถ
วน

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบสนับสนุน 1,000,000.00 936,000.00 พิเศษ บริษัท เคมิท กรุFป จํากัด บริษัท เคมิท กรุFป จํากัด เสนอ 16/2560

ศูนย2คอมพิวเตอร2 ราคา 835,900.00 บาท ราคา 815,900.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

งานจ
างฯ 

ถูกต
อง 

ครบถ
วน

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

5 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบ 1,800,000.00 1,800,000.00 พิเศษ 1. บริษัท เอ็นเตอร2ไพรส2ซิสเต็ม จํากัด บริษัท เอ็นเตอร2ไพรส2ซิสเต็ม จํากัด เสนอ 17/2560

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)     ราคา 1,800,000.00 บาท ราคา 1,780,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

Version 5.0 2. บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด งานจ
างฯ 

    ราคา 3,210,000.00 บาท ถูกต
อง 

ครบถ
วน

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

6 จ
างเหมาบริการระบบเครือขIายอินเตอร2เน็ต 2,000,000.00 2,000,000.00 พิเศษ 1. บริษัท ทรู อินเทอร2เน็ต จํากัด บริษัท ทรู อินเทอร2เน็ต จํากัด เสนอ 18/2560

   ราคา 558,540.00 บาท ราคา 558,540.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

2. บริษัท ทริปเปgลที อินเทอร2เน็ต จํากัด งานจ
างฯ 

   ราคา 690,000.00 บาท ถูกต
อง 

3. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ครบถ
วน

   ราคา 744,720.00 บาท ตรงตามที่

4. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร2เมชั่น ไฮเวย2 จํากัด สํานักงาน ก.พ.

   ราคา 1,127,352.00 บาท กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด
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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

7 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรม 1,280,000.00 1,190,054.00 พิเศษ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส2 สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส2 เสนอ 19/2560

ระบบสารสนเทศกําลังคนภาครัฐและโปรแกรม (องค2การมหาชน) (องค2การมหาชน) รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ ราคา 1,190,054.00 บาท ราคา 1,149,394.00 บาท งานจ
างฯ 

ถูกต
อง 

ครบถ
วน

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

1 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบการพิจารณา 195,000.00 175,000.00 ตกลงราคา จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย เสนอ 4/2560

รับรองคุณวุฒิด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส2 ราคา 175,000.00 บาท ราคา 175,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

(e-Accreditation) งานจ
างฯ 

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างเหมากําจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ 499,000.00 499,000.00 ตกลงราคา บริษัท แอFดวานซ2 กรุFป เอเชีย จํากัด บริษัท แอFดวานซ2 กรุFป เอเชีย จํากัด เสนอ 5/2560

บริเวณสํานักงาน ก.พ. ราคา 499,000.00 บาท ราคา 499,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

งานจ
างฯ 

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 9 จาก 18



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
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรม 400,000.00 400,000.00 ตกลงราคา บริษัท แอ็ดวานซ2 อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด บริษัท แอ็ดวานซ2 อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด เสนอ 7/2560

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา ราคา 400,000.00 บาท ราคา 400,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ในตIางประเทศ งานจ
างฯ 

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 จ
างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาระบบตู
สาขา 171,200.00 171,200.00 ตกลงราคา บริษัท คอมเซิร2ฟ สยาม จํากัด บริษัท คอมเซิร2ฟ สยาม จํากัด เสนอ 8/2560

โทรศัพท2อัตโนมัติ สํานักงาน ก.พ. ราคา 171,200.00 บาท ราคา 171,200.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559

งานจ
างฯ 

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 10 จาก 18



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

5 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาและซIอมแซม 244,590.00 244,590.00 ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเตอร2 จํากัด บริษัท สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเตอร2 จํากัด เสนอ 9/2560

แก
ไขลิฟต2 สํานักงาน ก.พ. ราคา 244,590.00 บาท ราคา 244,590.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

งานจ
างฯ 

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

6 จ
างเหมาบริการเผยแพรIคอลัมน2ประจํา 240,000.00 239,851.20 ตกลงราคา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เสนอ 10/2560

ทางหนังสือพิมพ2รายวัน ราคา 239,851.20 บาท ราคา 239,851.20 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

งานจ
างฯ 

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 11 จาก 18



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

7 จ
างเหมาบริการรับ - สIงเอกสาร 468,000.00 450,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ที ดี เอ็กซ2เพรส จํากัด บริษัท ที ดี เอ็กซ2เพรส จํากัด เสนอ 13/2560

ของสํานักงาน ก.พ.     ราคา 450,000.00 บาท ราคา 450,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

2. บริษัท เอ็มอาร2เอส สปiด จํากัด งานจ
างฯ 

    ราคา 635,580.00 บาท ตรงตามที่

3. บริษัท เอาท2ซอร2สซิ่ง แฟคทอรี่ จํากัด สํานักงาน ก.พ.

    ราคา 674,100.00 บาท กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

8 จ
างเหมาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน 205,440.00 205,440.00 ตกลงราคา บริษัท บิสซิเนสอะไลฟj จํากัด บริษัท บิสซิเนสอะไลฟj จํากัด เสนอ 15/2560

สารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสาร ราคา 205,440.00 บาท ราคา 205,440.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

อิเล็กทรอนิกส2 งานจ
างฯ 

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 12 จาก 18



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

9 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องตรวจ- 126,260.00 126,260.00 ตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาต
า (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คอนโทรล ดาต
า (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ 20/2560

กระดาษคําตอบ และโปรแกรมประมวลผล ราคา 126,260.00 บาท ราคา 126,260.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

การสอบพร
อมวิเคราะห2คุณภาพข
อสอบ งานจ
างฯ 

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

10 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรมประเมิน 430,000.00 400,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด เสนอ 21/2560

คIางาน ราคา 400,000.00 บาท ราคา 400,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

งานจ
างฯ 

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 13 จาก 18



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 จ
างทํากระเปkาใสIเอกสารพร
อมสกรีนโลโก
 22,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/802

ราคา 22,000.00 บาท ราคา 22,000.00 บาท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

12 ซื้อน้ําดื่ม 14,783.12 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย2 ไอ วอเตอร2 จํากัด บริษัท หยดทิพย2 ไอ วอเตอร2 จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/2882

ราคา 14,783.12 บาท ราคา 14,783.12 บาท ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,239.00 ตกลงราคา 1. ห
างหุ
นสIวนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นสIวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1004.1/1760

   ราคา 8,239.00 บาท ราคา 8,239.00 บาท ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

2. บริษัท ออฟฟgศเวิร2ค จํากัด

   ราคา 8,827.50 บาท

3. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

   ราคา 14,712.50 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,724.50 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/617

ราคา 5,724.50 บาท ราคา 5,724.50 บาท ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,027.76 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/721

ราคา 7,027.76 บาท ราคา 7,027.76 บาท ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

16 ซื้อหนังสือพิมพ2และวารสารวิชาการ (พ.ย. 59) 9,760.00 ตกลงราคา ร
านแตงโมสาส2น ร
านแตงโมสาส2น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/191

ราคา 9,760.00 บาท ราคา 9,760.00 บาท ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

17 ซื้อดอกไม
ประดิษฐ2และปากกาพร
อมแทIน 4,250.00 ตกลงราคา 1. ซิลเวอร2โกลด2 ฟลอริสท2 1. ซิลเวอร2โกลด2 ฟลอริสท2 ราคาเหมาะสม สลธ.5/2972

   ราคา 3,900.00 บาท    ราคา 3,900.00 บาท ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

2. บริษัท ออฟฟgช คลับ (ไทย) จํากัด 2. บริษัท ออฟฟgช คลับ (ไทย) จํากัด

   ราคา 350.00 บาท    ราคา 350.00 บาท

   รวมเปlนเงิน 4,250.00 บาท    รวมเปlนเงิน 4,250.00 บาท

หนา้ที� 14 จาก 18



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

18 ซื้อเครื่องทองน
อยและพานพุIม 4,400.00 ตกลงราคา 1. ร
านน
องณัฐ กรอบรูป 1. ร
านน
องณัฐ กรอบรูป ราคาเหมาะสม สลธ.5/2974

   ราคา 800.00 บาท    ราคา 800.00 บาท ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

2. ร
านสมใจ 2. ร
านสมใจ

   ราคา 3,600.00 บาท    ราคา 3,600.00 บาท

   รวมเปlนเงิน 4,400.00 บาท    รวมเปlนเงิน 4,400.00 บาท

19 จ
างซIอมแซมเก
าอี้ 7,062.00 ตกลงราคา บริษัท เพอร2เฟlคท2 ออฟฟgศ เฟอร2นิเจอร2 จํากัด บริษัท เพอร2เฟlคท2 ออฟฟgศ เฟอร2นิเจอร2 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/766

ราคา 7,062.00 บาท ราคา 7,062.00 บาท ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

20 จ
างซIอมวิทยุสื่อสาร 22,256.00 ตกลงราคา บริษัท ทรูแอดวานซ2 โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรูแอดวานซ2 โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/767

ราคา 22,256.00 บาท ราคา 22,256.00 บาท ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559

21 ซื้อวัสดุงานซIอม 49,746.44 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ2เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ2เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/769

ราคา 49,746.44 บาท ราคา 49,746.44 บาท ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559

22 จ
างซIอมชุดชาร2จแบตเตอรี่ 49,755.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/770

ของเครื่องกําเนิดไฟฟnา (GENERATOR) ราคา 49,755.00 บาท ราคา 49,755.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

23 จ
างซIอมเครื่องปริ้นเตอร2 535.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/771

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

24 จ
างซIอมเครื่องปริ้นเตอร2 5,457.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/772

ราคา 5,457.00 บาท ราคา 5,457.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

25 จ
างซIอมเครื่องปริ้นเตอร2 2,728.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/773

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

หนา้ที� 15 จาก 18



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

26 จ
างซIอมเครื่องโทรสาร 3,210.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/774

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

27 จ
างซIอมเครื่องสํารองไฟฟnา 535.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/775

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

28 จ
างซIอมเครื่องโทรสาร 2,675.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/776

ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

29 จ
างซIอมเครื่องโทรสาร 5,350.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/777

ราคา 5,350.00 บาท ราคา 5,350.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

30 จ
างซIอมเครื่องสํารองไฟฟnา 2,568.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/778

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

31 จ
างซIอมเครื่องสํารองไฟฟnา 4,494.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/779

และเครื่องคอมพิวเตอร2 ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

32 จ
างซIอมเครื่องสํารองไฟฟnา 2,033.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/780

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

33 ซื้อผ
าตIวนและลวดสําหรับผูกผ
า 99,237.15 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ2เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ2เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/783

ราคา 99,237.15 บาท ราคา 99,237.15 บาท ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

34 จ
างซIอมเครื่องสํารองไฟฟnา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/784

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

35 จ
างซIอมเครื่องปริ้นเตอร2 2,247.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/785

ราคา 2,247.00 บาท ราคา 2,247.00 บาท ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559
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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

36 จ
างซIอมเครื่องปริ้นเตอร2 2,728.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/786

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

37 จ
างซIอมเครื่องคอมพิวเตอร2 2,140.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/787

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

38 จ
างซIอมเครื่องปริ้นเตอร2 2,728.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/788

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

39 จ
างซIอมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 98,819.85 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/789

ราคา 98,819.85 บาท ราคา 98,819.85 บาท ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

40 จ
างซIอมเครื่องโทรสาร 4,280.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/797

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

41 จ
างซIอมเครื่องสํารองไฟฟnา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/798

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

42 จ
างซIอมเครื่องสํารองไฟฟnา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/799

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

43 จ
างซIอมเครื่องปริ้นเตอร2 2,247.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/800

ราคา 2,247.00 บาท ราคา 2,247.00 บาท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

44 จ
างซIอมเครื่องควบแนIน (Condenser) 98,975.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร2วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/801

ราคา 98,975.00 บาท ราคา 98,975.00 บาท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

45 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 1,300.00 ตกลงราคา บริษัท พันธ2เจริญกรุFป จํากัด บริษัท พันธ2เจริญกรุFป จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/3038

ราคา 1,300.00 บาท ราคา 1,300.00 บาท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559
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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

46 เชIารถบัสและรถตู
ปรับอากาศ 33,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร2 แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร2 แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/795

ราคา 33,000.00 บาท ราคา 33,000.00 บาท ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

47 เชIารถตู
ปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร2 แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร2 แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/808

ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559
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