
                    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 ซื้อขายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร�พร�อมติดตั้ง 4,555,000.00 4,200,360.00 e-bidding 1. บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส� จํากัด บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส� จํากัด เสนอ 41/2560

    ราคา 2,996,000.00 บาท ราคา 2,996,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

2. บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จํากัด คุณลักษณะ

    ราคา 4,066,000.00 บาท เฉพาะของ

3. บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส� เครื่องมัลติมีเดีย

    ราคา 4,300,000 บาท โปรเจคเตอร�ฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

2 ซื้อขายครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�และอุปกรณ� 9,400,000.00 8,905,000.00 e-bidding 1. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส� จํากัด บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส� จํากัด เสนอ 42/2560

สําหรับโครงการจัดหาระบบสํารองข�อมูล     ราคา 6,417,860.00 บาท ราคา 6,399,991.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�แมFขFายพร�อมจัดตั้ง 2. บริษัท เคมิท กรุGป จํากัด คุณลักษณะ

ศูนย�สํารองระบบสารสนเทศอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ     ราคา 7,658,900.00 บาท เฉพาะของ

3. บริษัท แอGดวานซ�อินฟอร�เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครุภัณฑ�

    ราคา 7,834,000.00 บาท คอมพิวเตอร�ฯ

4. บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด ตรงตามที่

    ราคา 8,489,000.00 บาท สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2560

สํานักงาน ก.พ. 
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ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง
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1 จ�างพัฒนาระบบสารสนเทศทุนรัฐบาลแบบบูรณาการ 481,055.00 467,055.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นเตอร�ไพรส�ซิสเต็ม จํากัด บริษัท เอ็นเตอร�ไพรส�ซิสเต็ม จํากัด ราคาเหมาะสม 35/2560

(ในสFวนของการพัฒนาระบบบูรณาการ เพื่อการ ราคา 467,055.00 บาท ราคา 467,055.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560

รายงานข�อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล)

2 จ�างซFอมทFอเมนสFงและจFายน้ําประปา 489,525.00 489,525.00 ตกลงราคา บริษัท ส.ภรภัรทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ส.ภรภัรทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม 36/2560

บริเวณห�องเครื่องสูบนําไปยังถังเก็บน้ํา ราคา 489,525.00 บาท ราคา 489,525.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

ชั้นดาดฟNา อาคาร 3

3 จ�างซFอมแซมระบบเสียงตามสายของสํานักงาน ก.พ. 355,742.90 355,742.90 ตกลงราคา บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 37/2560

ราคา 355,742.90 บาท ราคา 355,742.90 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560

4 จ�างล�างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 395,910.70 395,910.70 ตกลงราคา 1. บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาต่ําสุด 38/2560

ของสํานักงาน ก.พ.     ราคา 395,910.70 บาท ราคา 395,910.70 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

2. ห�างหุ�นสFวนจํากัด เค เอส แอร� ซัพพลายแอนด�เซอร�วิส

    ราคา 415,760.00 บาท

3. ห�างหุ�นสFวนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง

    ราคา 431,959.00 บาท

5 ซื้อขายระบบควบคุมการเปOด - ปOดประตูด�วยบัตร 303,987.00 303,987.00 ตกลงราคา 1. บริษัท อิมแพค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท อิมแพค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาต่ําสุด 39/2560

สําหรับห�องผู�บริหารพร�อมติดตั้ง     ราคา 303,987.00 บาท ราคา 303,987.00 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

2. บริษัท คีย�พอยท�โซลูชั่นส� จํากัด

    ราคา 305,003.50 บาท

3. บริษัท เคจี ดาต�าเซิร�ฟ จํากัด

    ราคา 681,337.00 บาท

6 ซื้อขายอุปกรณ�กระจายสัญญาณแบบไร�สาย 449,700.00 449,400.00 ตกลงราคา 1. บริษัท แอ็ดวานซ�อินฟอร�เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ�อินฟอร�เมชั่นเทคโนเลีย จํากัด ราคาต่ําสุด 40/2560

    ราคา 449,400.00 บาท ราคา 449,400.00 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล โปรดักส� จํากัด

    ราคา 451,540.00 บาท

3. บริษัท เคมิท กรุGป จํากัด

    ราคา 568,170.00 บาท
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7 จ�างให�บริการฐานข�อมูลออนไลน� OECD iLibrary 200,000.00 199,999.05 ตกลงราคา บริษัท บุGคเน็ท จํากัด บริษัท บุGคเน็ท จํากัด ราคาเหมาะสม 43/2560

ราคา 199,999.05 บาท ราคา 199,999.05 บาท ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

8 จ�างเหมานําเอกสารลับไปทําลาย 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา บริษัท พรมาตุลี ขนสFง จํากัด บริษัท พรมาตุลี ขนสFง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/133

ราคา 200,000.00 บาท ราคา 200,000.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560

9 จ�างถFายเอกสาร 1,780.20 ตกลงราคา ร�านกGอปปZ[ ปริ้น ร�านกGอปปZ[ ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/138

ราคา 1,780.20 บาท ราคา 1,780.20 บาท ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560

10 จ�างถFายเอกสาร 10,997.40 ตกลงราคา ร�านกGอปปZ[ ปริ้น ร�านกGอปปZ[ ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/170

ราคา 10,997.40 บาท ราคา 10,997.40 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

11 จ�างเข�าเลFมไสกาวและเคลือบปกหนังสือ 8,239.00 ตกลงราคา บริษัท ประชุมชFาง จํากัด บริษัท ประชุมชFาง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/173

รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก เลFม 5 ราคา 8,239.00 บาท ราคา 8,239.00 บาท ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

12 จ�างพิมพ�ปกและเข�าเลFม หนังสือพระบรมราโชวาท 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท ประชุมชFาง จํากัด บริษัท ประชุมชFาง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/188

จํานวน 500 เลFม ราคา 53,500.00 บาท ราคา 53,500.00 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

13 จ�างทําตรายาง 1,455.20 ตกลงราคา ห�างหุ�นสFวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ห�างหุ�นสFวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/204

ราคา 1,455.20 บาท ราคา 1,455.20 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

14 จ�างถFายเอกสาร 49,844.00 ตกลงราคา ร�านกGอปปZ[ ปริ้น ร�านกGอปปZ[ ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/227

ราคา 49,844.00 บาท ราคา 49,844.00 บาท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

15 ซื้อครีมล�างมือ ซาล บลูครีม 49,755.00 ตกลงราคา บริษัท ฟาร�อีสต�เพียร�เลส (ไทยแลนด�) 1968 จํากัด บริษัท ฟาร�อีสต�เพียร�เลส (ไทยแลนด�) 1968 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/127

ราคา 49,755.00 บาท ราคา 49,755.00 บาท ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2560

16 ซื้อกระดาษชําระ คิมซอฟเจอาร�ที 2 ชั้น 99,670.50 ตกลงราคา ห�างหุ�นสFวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห�างหุ�นสFวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/206

ยาว 300 เมตร/ม�วน บรรจุ 12 ม�วน/หีบ ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

17 ซื้อน้ําดื่ม 16,171.98 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/611

ราคา 16,171.98 บาท ราคา 16,171.98 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 36,551.20 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/350

ราคา 36,551.20 บาท ราคา 36,551.20 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,398.20 ตกลงราคา ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/139

ราคา 17,398.20 บาท ราคา 17,398.20 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560
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20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 942.14 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/143

ราคา 942.14 บาท ราคา 942.14 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,609.13 ตกลงราคา 1.  บริษัท ออฟฟOศเวิร�ค จํากัด บริษัท ออฟฟOศเวิร�ค จํากัด ราคาต่ําที่สุด นร 1004.1/339

     ราคาที่เสนอ 28,609.13 บาท ราคา 28,609.13 บาท ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ� 2560

2.  ห�างหุ�นสFวนจํากัด เค.บี.คอม

     ราคาที่เสนอ 47,046.00 บาท

3.  ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995

     ราคาที่เสนอ 29,305.16 บาท

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,877.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/376

ราคา 11,877.00 บาท ราคา 11,877.00 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 89,944.20 ตกลงราคา 1.  ห�างหุ�นสFวนจํากัด เค.บี.คอม ห�างหุ�นสFวนจํากัด เค.บี.คอม ราคาต่ําที่สุด นร 1004.1/385

     ราคาที่เสนอ 89,944.20 บาท ราคา 89,944.20 บาท ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560

2.  ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995

     ราคาที่เสนอ 91,388.70 บาท

3.  บริษัท เค แอล เอส เซอร�วิส แอนด� ซัพพลาย

     ราคา 100,000.06 บาท

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 39,227.27 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/16

ราคา 39,227.27 บาท ราคา 39,227.27 บาท ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,626.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/43

ราคา 49,626.60 บาท ราคา 49,626.60 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 44,708.88 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/44

ราคา 44,708.88 บาท ราคา 44,708.88 บาท ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,983.14 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/20

ราคา 40,983.14 บาท ราคา 40,983.14 บาท ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,043.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/21

ราคา 48,043.00 บาท ราคา 48,043.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
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29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,972.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/50

ราคา 20,972.00 บาท ราคา 20,972.00 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,910.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอน มาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/19

ราคา 13,910.00 บาท ราคา 13,910.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,702.04 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/22

ราคา 49,702.04 บาท ราคา 49,702.04 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,014.18 ตกลงราคา ร�านทรัพย�มงคลสิริ ร�านทรัพย�มงคลสิริ ราคาเหมาะสม นร 1013.9/12

ราคา 22,014.18 บาท ราคา 22,014.18 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,952.40 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ�กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ�กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/38

ราคา 24,952.40 บาท ราคา 24,952.40 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,982.00 ตกลงราคา ห�างหุ�นสFวนจํากัด อุดมสาส�น ห�างหุ�นสFวนจํากัด อุดมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/54

ราคา 19,982.00 บาท ราคา 19,982.00 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 88,003.22 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/76

ราคา 88,003.22 บาท ราคา 88,003.22 บาท ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,730.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอน มาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/84

ราคา 41,730.00 บาท ราคา 41,730.00 บาท ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,416.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด� จํากัด บริษัท เนชั่นไวด� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/86

ราคา 9,416.00 บาท ราคา 9,416.00 บาท ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,687.50 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร�รี จํากัด บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร�รี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/85

ราคา 6,687.50 บาท ราคา 6,687.50 บาท ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,916.60 ตกลงราคา ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.3/399

ราคา 99,916.60 บาท ราคา 99,916.60 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,327.24 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/435

ราคา 21,327.24 บาท ราคา 21,327.24 บาท ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,467.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/521

ราคา 29,467.80 บาท ราคา 29,467.80 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
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42 ซื้อวารสารวิชาการตFางประเทศ (7 รายการ/8 เลFม) 33,450.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ� จํากัด บริษัท นิพนธ� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/203

ราคา 33,450.00 บาท ราคา 33,450.00 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,531.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/204

ราคา 3,531.00 บาท ราคา 3,531.00 บาท ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560

44 ซื้อหนังสือพิมพ�และวารสารวิชาการ (เม.ย. 60) 7,950.00 ตกลงราคา ร�าน แตงโมสาส�น ร�าน แตงโมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/205

ราคา 7,950.00 บาท ราคา 7,950.00 บาท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,472.60 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.1/26

ราคา 4,472.60 บาท ราคา 4,472.60 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 54,035.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอน มาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/2

ราคา 54,035.00 บาท ราคา 54,035.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560

47 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,782.50 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด� จํากัด บริษัท เนชั่นไวด� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/3

ราคา 15,782.50 บาท ราคา 15,782.50 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560

48 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,055.75 ตกลงราคา บริษัท ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/4

ราคา 5,055.75 บาท ราคา 5,055.75 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,644.42 ตกลงราคา ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.8/5

ราคา 3,644.42 บาท ราคา 3,644.42 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,918.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/6

ราคา 7,918.00 บาท ราคา 7,918.00 บาท ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน 39,055.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟOศ ไดเรคท� จํากัด บริษัท ออฟฟOศ ไดเรคท� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.007.1/10

ราคา 39,055.00 บาท ราคา 39,055.00 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

52 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,626.50 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.007.1/12

ราคา 25,626.50 บาท ราคา 25,626.50 บาท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

53 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,737.16 ตกลงราคา ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/148

ราคา 26,737.16 บาท ราคา 26,737.16 บาท ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

54 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,821.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/171

ราคา 31,821.80 บาท ราคา 31,821.80 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560
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55 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,642.90 ตกลงราคา ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ห�างหุ�นสFวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/182

ราคา 2,642.90 บาท ราคา 2,642.90 บาท ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

56 ซื้อวัสดุงานซFอม 99,578.48 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/140

ราคา 99,578.48 บาท ราคา 99,578.48 บาท ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560

57 ซื้อเครื่องโทรสาร 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/149

ราคา 16,050.00 บาท ราคา 16,050.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

58 ซื้อโทรศัทพ�ตั้งโตGะ 71,904.00 ตกลงราคา บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/150

ราคา 71,904.00 บาท ราคา 71,904.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

59 จ�างซFอมเครื่องสํารองไฟฟNา 1,284.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/157

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

60 จ�างซFอมเครื่องสํารองไฟฟNา 1,284.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/158

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

61 จ�างซFอมเครื่องปริ้นเตอร� 6,955.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/159

ราคา 6,955.00 บาท ราคา 6,955.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

62 จ�างซFอมเครื่องปริ้นเตอร� 1,819.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/160

ราคา 1,819.00 บาท ราคา 1,819.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

63 ซื้อพัดลมระบายอากาศ 39,258.30 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/162

ราคา 39,258.30 บาท ราคา 39,258.30 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

64 จ�างซFอมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ก.พ. 49,252.10 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/163

ราคา 49,252.10 บาท ราคา 49,252.10 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

65 ซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขFงพร�อมอุปกรณ� 95,000.00 ตกลงราคา บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/164

ราคา 95,000.00 บาท ราคา 95,000.00 บาท ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560

66 จ�างซFอมเครื่องปริ้นเตอร� 5,457.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/167

ราคา 5,457.00 บาท ราคา 5,457.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

67 ซื้อทรายหยาบ 24,075.00 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/178

ราคา 24,075.00 บาท ราคา 24,075.00 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
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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

68 จ�างซFอมทFอจFายน้ําดี อาคาร 9 79,715.00 ตกลงราคา ห�างหุ�นสFวนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ห�างหุ�นสFวนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/181

ราคา 79,715.00 บาท ราคา 79,715.00 บาท ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

69 จ�างซFอมป]^มบFอบําบัดน้ําเสีย SRP-01 (ตัวที่ 1) 98,975.00 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/202

อาคาร 10 ราคา 98,975.00 บาท ราคา 98,975.00 บาท ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560

70 จ�างขนย�ายวัสดุและครุภัณฑ�ตFาง ๆ 26,431.00 ตกลงราคา นายไสว  คํามั่น นายไสว  คํามั่น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/203

ภายในสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ราคา 26,431.00 บาท ราคา 26,431.00 บาท ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560

71 จ�างซFอมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ก.พ. 98,397.20 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/205

ราคา 98,397.20 บาท ราคา 98,397.20 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

72 จ�างซFอมเครื่องปริ้นเตอร� 2,247.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/212

ราคา 2,247.00 บาท ราคา 2,247.00 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

73 จ�างซFอมเครื่องปริ้นเตอร� 1,498.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/213

ราคา 1,498.00 บาท ราคา 1,498.00 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

74 จ�างซFอมเครื่องสํารองไฟฟNา 1,284.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/214

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

75 จ�างซFอมเครื่องคอมพิวเตอร� 3,745.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/215

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

76 จ�างซFอมเครื่องปริ้นเตอร� 2,728.50 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/228

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

77 จ�างซFอมเครื่องคอมพิวเตอร�โนGตบุGค 4,708.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/229

ราคา 4,708.00 บาท ราคา 4,708.00 บาท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

78 จ�างซFอมเครื่องสํารองไฟฟNา 1,284.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/230

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

79 เชFาห�องประชุม 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท พาร�ค รอยัล จํากัด บริษัท พาร�ค รอยัล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/185

ราคา 35,000.00 บาท ราคา 35,000.00 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

80 เชFารถตู�ปรับอากาศ  เดินทางจากทFาอากาศยาน 14,000.00 ตกลงราคา นายจตุพร  เมฆจันทร� นายจตุพร  เมฆจันทร� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/156

นครศรีธรรมราชไปโรงแรม ราคา 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
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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

81 เชFารถตู�ปรับอากาศ 44,500.00 ตกลงราคา นายศรันย�วิทย�  เงินแย�ม นายศรันย�วิทย�  เงินแย�ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/187

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปโรงแรม ราคา 44,500.00 บาท ราคา 44,500.00 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

82 เชFารถบัสปรับอากาศและรถตู�ปรับอากาศ 50,000.00 ตกลงราคา นายศรันย�วิทย�  เงินแย�ม นายศรันย�วิทย�  เงินแย�ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/195

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดนครปฐม ราคา 50,000.00 บาท ราคา 50,000.00 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

83 เชFารถตู�ปรับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา นายศรันย�วิทย�  เงินแย�ม นายศรันย�วิทย�  เงินแย�ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/236

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดเพชรบุรี ราคา 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
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