
                    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 ซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView 697,121.48 697,119.12 พิเศษ บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลติ้ง จํากัด บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลติ้ง จํากัด เสนอ นร 1007.5/646

ราคา 697,119.12 บาท ราคา 697,119.12 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

แบบประเมินฯ

ครบถ?วนถูกต?อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

สํานักงาน ก.พ. 
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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?างซAอมแซมซุ?มไม?บริเวณระหวAางห?องสมุด 144,450.00 144,450.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปDEลเอ็น ดีไซนF พลัส จํากัด บริษัท ทริปเปDEลเอ็น ดีไซนF พลัส จํากัด เสนอ 66/2560

และห?องเอนกประสงคF ราคา 144,450.00 บาท ราคา 144,450.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560

งานจ?างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร?อมติดตั้ง 391,300.00 391,300.00 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เสนอ 67/2560

ราคา 391,277.60 บาท ราคา 391,277.60 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

คุณลักษณะเฉพาะ

ของเครื่องปรับอากาศ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 2 จาก 15



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?างดําเนินโครงการการสร?างสื่อประชาสัมพันธF 500,000.00 392,690.02 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ดี.ซี. ไอ-เดียรFครีเอชั่น จํากัด บริษัท ไอ.ดี.ซี. ไอ-เดียรFครีเอชั่น จํากัด เสนอ 68/2560

สําหรับทุนรัฐบาล ประจําปOงบประมาณ ราคา 353,100.00 บาท ราคา 353,100.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

พ.ศ. 2561 งานจ?างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 ซื้อหนAวยความจํา (RAM) สําหรับเครื่อง 258,000.00 258,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท แอ็ดวานซFอินฟอรFเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด บริษัท แอ็ดวานซFอินฟอรFเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด เสนอ 69/2560

คอมพิวเตอรFแมAขAายพร?อมติดตั้ง ราคา 258,000.00 บาท ราคา 258,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักสF จํากัด คุณลักษณะเฉพาะฯ

ราคา 261,080.00 บาท ตรงตามที่

3. บริษัท เคมิท กรุUป จํากัด สํานักงาน ก.พ.

ราคา 273,920.00 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

5 จ?างทําเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ 117,000.00 116,394.60 ตกลงราคา 1. บริษัท พรีมAา อวอรFด จํากัด บริษัท พรีมAา อวอรFด จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/617

นักบริหารระดับสูง ราคา 116,394.60 บาท ราคา 116,394.60 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

2. บริษัท วิจิตรศิลปV ถ?วยรางวัล จํากัด

ราคา 126,094.15 บาท

3. บริษัท ส.รุAงรัศมี จํากัด

ราคา 152,421.50 บาท

6 จ?างพิมพFหนังสือเผยแพรAของสํานักงาน ก.พ. 450,000.00 393,600.00 ตกลงราคา บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/654

(จํานวน 3 เลAม) ราคา 382,500.00 บาท ราคา 382,500.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

7 จ?างทําตรายาง 1,476.60 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพF ห?างหุ?นสAวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพF ราคาเหมาะสม นร 1007.5/599

ราคา 1,476.60 บาท ราคา 1,476.60 บาท ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560

8 จ?างพิมพFหนังสือกําลังคนภาครัฐ 2559: 97,500.00 ตกลงราคา บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/604

ข?าราชการพลเรือนสามัญ ราคา 97,500.00 บาท ราคา 97,500.00 บาท ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

9 จ?างถAายเอกสาร 14,952.00 ตกลงราคา ร?าน กUอปปOE ปริ้น ร?าน กUอปปOE ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/614

ราคา 14,952.00 บาท ราคา 14,952.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

10 จ?างพิมพFหนังสือกําลังคนภาครัฐในฝ]ายพลเรือน 91,000.00 ตกลงราคา บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/616

2559 ราคา 91,000.00 บาท ราคา 91,000.00 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

11 จ?างถAายเอกสาร 8,250.00 ตกลงราคา ร?าน กUอปปOE ปริ้น ร?าน กUอปปOE ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/621

ราคา 8,250.00 บาท ราคา 8,250.00 บาท ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560

12 จ?างพิมพFสมุดเขียนตอบ 96,300.00 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนจํากัด พึ่งอาตมF ปริ้น ห?างหุ?นสAวนจํากัด พึ่งอาตมF ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/623

ราคา 96,300.00 บาท ราคา 96,300.00 บาท ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560

13 จ?างถAายเอกสาร 10,050.00 ตกลงราคา ร?าน กUอปปOE ปริ้น ร?าน กUอปปOE ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/626

ราคา 10,050.00 บาท ราคา 10,050.00 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 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

14 จ?างถAายเอกสาร 3,732.00 ตกลงราคา ร?าน กUอปปOE ปริ้น ร?าน กUอปปOE ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/637

ราคา 3,732.00 บาท ราคา 3,732.00 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

15 จ?างเคลือบลามิเนตชนิดด?าน 722.25 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/645

ราคา 722.25 บาท ราคา 722.25 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

16 จ?างเคลือบลามิเนตชนิดด?าน 2,808.75 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/650

ราคา 2,808.75 บาท ราคา 2,808.75 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

17 จ?างเคลือบลามิเนตชนิดด?าน 722.25 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/655

ราคา 722.25 บาท ราคา 722.25 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

18 จ?างผลิตสื่อวีดิทัศนF 85,600.00 ตกลงราคา บริษัท อินไซดF โปรดักชั่นเฮ?าสF จํากัด บริษัท อินไซดF โปรดักชั่นเฮ?าสF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/661

ราคา 85,600.00 บาท ราคา 85,600.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,111.50 ตกลงราคา บริษัท ริโก? (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก? (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/662

ราคา 10,111.50 บาท ราคา 10,111.50 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

20 จ?างทําปกประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง 46,620.00 ตกลงราคา นายศักดิ์ชัย  วิริยาสิตาภรณF นายศักดิ์ชัย  วิริยาสิตาภรณF ราคาเหมาะสม นร 1007.5/677

ราคา 46,620.00 บาท ราคา 46,620.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

21 จ?างพิมพFหนังสือของทAานสมเด็จพุทธโฆษาจารยF 83,250.00 ตกลงราคา บริษัท พิมพFสวย จํากัด บริษัท พิมพFสวย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/699

(ป.อ. ปยุตโต) ราคา 83,250.00 บาท ราคา 83,250.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

22 จ?างถAายเอกสาร 1,967.00 ตกลงราคา ร?าน กUอปปOE ปริ้น ร?าน กUอปปOE ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/702

ราคา 1,967.00 บาท ราคา 1,967.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

23 ซื้อวัสดุงานบ?านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห?างหุ?นสAวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/625

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560

24 ซื้อวัสดุงานบ?านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห?างหุ?นสAวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/708

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 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

25 ซื้อน้ําดื่ม 14,783.12 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพยF ไอ วอเตอรF จํากัด บริษัท หยดทิพยF ไอ วอเตอรF จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/2222

ราคา 14,783.12 บาท ราคา 14,783.12 บาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,628.14 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/546

ราคา 12,628.14 บาท ราคา 12,628.14 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑFกระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑFกระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1002/72

ราคา 9,630.00 บาท ราคา 9,630.00 บาท ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,391.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1002/73

ราคา 14,391.50 บาท ราคา 14,391.50 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,257.08 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1002/74

ราคา 3,257.08 บาท ราคา 3,257.08 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,257.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก? (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก? (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/404

ราคา 48,257.00 บาท ราคา 48,257.00 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,922.83 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนจํากัด วิริยะ 1995 ห?างหุ?นสAวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/413

ราคา 32,922.83 บาท ราคา 32,922.83 บาท ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,810.54 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/418

ราคา 25,810.54 บาท ราคา 25,810.54 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,366.10 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/417

ราคา 17,366.10 บาท ราคา 17,366.10 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,298.86 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนจํากัด วิริยะ 1995 ห?างหุ?นสAวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/422

ราคา 15,298.86 บาท ราคา 15,298.86 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

หนา้ที� 6 จาก 15



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

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 97,701.70 ตกลงราคา 1. ห?างหุ?นสAวนจํากัด เค.บี.คอม ห?างหุ?นสAวนจํากัด เค.บี.คอม ราคาต่ําสุด นร 1004.1/1026

ราคา 97,701.70 บาท ราคา 97,701.70 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

2. บริษัท มิสเตอรFอิ๊งคF คอมพิวเตอรFเซอรFวิส จํากัด

ราคา 99,253.20 บาท

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,684.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1027

ราคา 22,684.00 บาท ราคา 22,684.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 34,329.88 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1028

ราคา 34,329.88 บาท ราคา 34,329.88 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 43,740.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟDศเวิรFค จํากัด บริษัท ออฟฟDศเวิรFค จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1029

ราคา 43,740.00 บาท ราคา 43,740.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,902.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก? (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก? (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/50

ราคา 19,902.00 บาท ราคา 19,902.00 บาท ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,800.00 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนสามัญ อุดมสาสFน ห?างหุ?นสAวนสามัญ อุดมสาสFน ราคาเหมาะสม นร 1006/51

ราคา 19,800.00 บาท ราคา 19,800.00 บาท ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,371.17 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/52

ราคา 14,371.17 บาท ราคา 14,371.17 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,080.00 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑFกระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑFกระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/116

ราคา 47,080.00 บาท ราคา 47,080.00 บาท ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,695.10 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/119

ราคา 11,695.10 บาท ราคา 11,695.10 บาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 80,605.24 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/126

ราคา 80,605.24 บาท ราคา 80,605.24 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 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

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,969.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/128

ราคา 49,969.00 บาท ราคา 49,969.00 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,718.02 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/129

ราคา 12,718.02 บาท ราคา 12,718.02 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

47 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,671.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/130

ราคา 5,671.00 บาท ราคา 5,671.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

48 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,125.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/131

ราคา 40,125.00 บาท ราคา 40,125.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,148.93 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/132

ราคา 48,148.93 บาท ราคา 48,148.93 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,467.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/34

ราคา 99,467.20 บาท ราคา 99,467.20 บาท ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/394

ราคา 27,820.00 บาท ราคา 27,820.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

52 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,770.00 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/393

ราคา 11,770.00 บาท ราคา 11,770.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

53 ซื้อวัสดุสํานักงาน 65,869.20 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/150

ราคา 65,869.20 บาท ราคา 65,869.20 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

54 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/148

ราคา 27,820.00 บาท ราคา 27,820.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

55 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,013.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/149

ราคา 17,013.00 บาท ราคา 17,013.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 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

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,546.08 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/61

ราคา 49,546.08 บาท ราคา 49,546.08 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

57 ซื้อวัสดุสํานักงาน 58,144.87 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/45

ราคา 58,144.87 บาท ราคา 58,144.87 บาท ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

58 ซื้อวัสดุสํานักงาน 80,489.68 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอรF อิ๊งคF คอมพิวเตอรF เซอรFวิส จํากัด บริษัท มิสเตอรF อิ๊งคF คอมพิวเตอรF เซอรFวิส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/46

ราคา 80,489.68 บาท ราคา 80,489.68 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

59 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30,847.03 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/47

ราคา 30,847.03 บาท ราคา 30,847.03 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

60 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,100.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/52

ราคา 32,100.00 บาท ราคา 32,100.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

61 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,730.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/53

ราคา 41,730.00 บาท ราคา 41,730.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

62 ซื้อวัสดุสํานักงาน 81,540.42 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/54

ราคา 81,540.42 บาท ราคา 81,540.42 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

63 ซื้อวัสดุสํานักงาน 71,794.86 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/55

ราคา 71,794.86 บาท ราคา 71,794.86 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

64 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,994.00 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนสามัญ อุดมสาสFน ห?างหุ?นสAวนสามัญ อุดมสาสFน ราคาเหมาะสม นร 1018.7/481

ราคา 14,994.00 บาท ราคา 14,994.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560

65 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,680.00 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนสามัญ อุดมสาสFน ห?างหุ?นสAวนสามัญ อุดมสาสFน ราคาเหมาะสม นร 1018.7/501

ราคา 7,680.00 บาท ราคา 7,680.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

66 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,990.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/282

ราคา 49,990.40 บาท ราคา 49,990.40 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 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

67 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,000.00 ตกลงราคา ศูนยFสAงเสริมอาชีพคนพิการ ศูนยFสAงเสริมอาชีพคนพิการ ราคาเหมาะสม นร 1019/283

ราคา 40,000.00 บาท ราคา 40,000.00 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

68 ซื้อวัสดุสํานักงาน 97,370.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/291

ราคา 97,370.00 บาท ราคา 97,370.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

69 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,895.96 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/292

ราคา 46,895.96 บาท ราคา 46,895.96 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

70 ซื้อฟDลFมและเพลส 5,671.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด บริษัท เนชั่นไวดF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/293

ราคา 5,671.00 บาท ราคา 5,671.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

71 ซื้อวัสดุสํานักงาน 43,305.04 ตกลงราคา บริษัท เดอะฟOนิกซF (2016) จํากัด บริษัท เดอะฟOนิกซF (2016) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/395.1

ราคา 43,305.04 บาท ราคา 43,305.04 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

72 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,447.70 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนจํากัด วิริยะ 1995 ห?างหุ?นสAวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.3/1603

ราคา 20,447.70 บาท ราคา 20,447.70 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

73 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,798.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.3/1604

ราคา 99,798.90 บาท ราคา 99,798.90 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

74 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,049.60 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1192

ราคา 27,049.60 บาท ราคา 27,049.60 บาท ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

75 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,570.25 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1212

ราคา 7,570.25 บาท ราคา 7,570.25 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

76 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,033.99 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.2/122

ราคา 47,033.99 บาท ราคา 47,033.99 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

77 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,610.90 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอรF อิ๊งคF คอมพิวเตอรF เซอรFวิส จํากัด บริษัท มิสเตอรF อิ๊งคF คอมพิวเตอรF เซอรFวิส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.2/123

ราคา 26,610.90 บาท ราคา 26,610.90 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560
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78 ซื้อวารสารวิชาการตAางประเทศ 32,250.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธF จํากัด บริษัท นิพนธF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/211

(5 รายการ/ 8 เลAม) ราคา 32,250.00 บาท ราคา 32,250.00 บาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

79 ซื้อหนังสือวิชาการ 22,353.65 ตกลงราคา ศูนยFหนังสือจุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย ศูนยFหนังสือจุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย ราคาเหมาะสม นร 1007.7/212

ราคา 22,353.65 บาท ราคา 22,353.65 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

80 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,317.95 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/213

ราคา 17,317.95 บาท ราคา 17,317.95 บาท ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560

81 ซื้อหนังสือวิชาการตAางประเทศ 40,021.20 ตกลงราคา บริษัท เอเชียบุUคส จํากัด บริษัท เอเชียบุUคส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/214

ราคา 40,021.20 บาท ราคา 40,021.20 บาท ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560

82 ซื้อวารสารวิชาการตAางประเทศ 31,750.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธF จํากัด บริษัท นิพนธF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/215

(6 รายการ/ 6 เลAม) ราคา 31,750.00 บาท ราคา 31,750.00 บาท ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

83 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,114.30 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/216

ราคา 40,114.30 บาท ราคา 40,114.30 บาท ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

84 ซื้อวัสดุสํานักงาน 39,080.68 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/217

ราคา 39,080.68 บาท ราคา 39,080.68 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

85 ซื้อหนังสือพิมพFและวารสารวิชาการ (ก.ย. 60) 9,465.00 ตกลงราคา ร?าน แตงโมสาสFน ร?าน แตงโมสาสFน ราคาเหมาะสม นร 1007.7/218

ราคา 9,465.00 บาท ราคา 9,465.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

86 ซื้อหนังสือวิชาการ 32,156.96 ตกลงราคา ศูนยFหนังสือจุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย ศูนยFหนังสือจุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย ราคาเหมาะสม นร 1007.7/219

ราคา 32,156.96 บาท ราคา 32,156.96 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

87 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/12

ราคา 27,820.00 บาท ราคา 27,820.00 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

88 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,733.00 ตกลงราคา ร?าน นิตยFชัย ซัพพลาย แอนดF เซอรFวิส ร?าน นิตยFชัย ซัพพลาย แอนดF เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.8/13

ราคา 12,733.00 บาท ราคา 12,733.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

หนา้ที� 11 จาก 15



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

89 ซื้อวัสดุสํานักงาน 95,765.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด บริษัท แคนนอนมารFเก็ตติ้ง (ไทยแลนดF) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/14

ราคา 95,765.00 บาท ราคา 95,765.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

90 ซื้อวัสดุสํานักงาน 53,457.20 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑFกระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/15

ราคา 53,457.20 บาท ราคา 53,457.20 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

91 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,997.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอรF อิ๊งคF คอมพิวเตอรF เซอรFวิส จํากัด บริษัท มิสเตอรF อิ๊งคF คอมพิวเตอรF เซอรFวิส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1015/5

ราคา 28,997.00 บาท ราคา 28,997.00 บาท ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

92 ซื้อวัสดุสํานักงาน 59,278.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.2/13

ราคา 59,278.00 บาท ราคา 59,278.00 บาท ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560

93 ซื้อวัสดุสํานักงาน 66,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/19

ราคา 66,000.00 บาท ราคา 66,000.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

94 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,240.00 ตกลงราคา บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/21

ราคา 46,240.00 บาท ราคา 46,240.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

95 ซื้อวัสดุสํานักงาน 45,314.50 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟDศ ไดเรคทF จํากัด บริษัท ออฟฟDศ ไดเรคทF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.004.1/43

ราคา 45,314.50 บาท ราคา 45,314.50 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

96 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30,816.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอรF จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอรF จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.004.1/45

ราคา 30,816.00 บาท ราคา 30,816.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

97 ซื้อวัสดุงานซAอม 99,148.98 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณFเจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณFเจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/603

ราคา 99,148.98 บาท ราคา 99,148.98 บาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

98 จ?างซAอมเครื่องปริ้นเตอรF 2,728.50 ตกลงราคา ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/607

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

99 จ?างซAอมเครื่องสํารองไฟฟfา 1,284.00 ตกลงราคา ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/608

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560
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100 จ?างซAอมเครื่องสํารองไฟฟfา 1,284.00 ตกลงราคา ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/609

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

101 จ?างซAอมจอคอมพิวเตอรF 1,391.00 ตกลงราคา ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/610

ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

102 จ?างซAอมเครื่องปริ้นเตอรF 2,728.50 ตกลงราคา ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/611

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

103 จ?างซAอมเครื่องสํารองไฟฟfา 1,284.00 ตกลงราคา ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/612

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

104 จ?างซAอมเครื่องคอมพิวเตอรF 2,140.00 ตกลงราคา ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/613

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

105 จ?างซAอมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ก.พ. 90,163.55 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/620

ราคา 90,163.55 บาท ราคา 90,163.55 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560

106 ซื้อสวิตซFรีเลยF (Relay) 28,166.68 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณFเจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณFเจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/624

ราคา 28,166.68 บาท ราคา 28,166.68 บาท ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560

107 จ?างซAอมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 48,749.20 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/683

ราคา 48,749.20 บาท ราคา 48,749.20 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

108 จ?างซAอมเครื่องปริ้นเตอรF 1,819.00 ตกลงราคา ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/684

ราคา 1,819.00 บาท ราคา 1,819.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

109 จ?างซAอมเครื่องสํารองไฟฟfาและเครื่องปริ้นเตอรF 6,580.50 ตกลงราคา ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/685

ราคา 6,580.50 บาท ราคา 6,580.50 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

110 จ?างซAอมเครื่องสํารองไฟฟfา 1,284.00 ตกลงราคา ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรFวิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/686

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 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

111 ซื้อวัสดุไฟฟfา 49,994.68 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณFเจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณFเจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/687

ราคา 49,994.68 บาท ราคา 49,994.68 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

112 จ?างซAอมกระจกบานประตูและหน?าตAาง 4,280.00 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนจํากัด สิทธิพร 56 ห?างหุ?นสAวนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/698

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

113 ซื้อเทียนแพและเครื่องทองน?อย 1,300.00 ตกลงราคา ร?าน ธงอารีรัตนF ทรีพรินทF ร?าน ธงอารีรัตนF ทรีพรินทF ราคาเหมาะสม สลธ.5/2328

ราคา 1,300.00 บาท ราคา 1,300.00 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560

114 เชAาสถานที่พร?อมอุปกรณFฝiกอบรมสําหรับ 490,000.00 490,000.00 ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซAา จํากัด บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซAา จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/674

การประชุมระหวAางสAวนราชการและหนAวยงาน ราคา 490,000.00 บาท ราคา 490,000.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ตAาง ๆ  กับสํานักงาน ก.พ. ประจําปOงบประมาณ

พ.ศ. 2560

115 เชAาห?องประชุม 13,000.00 ตกลงราคา ชูชัยบุรีศรีอัมพวา (บริษัท เจม เพลส พร็อพเพอรFตี้ จํากัด) ชูชัยบุรีศรีอัมพวา (บริษัท เจม เพลส พร็อพเพอรFตี้ จํากัด) ราคาเหมาะสม นร 1007.5/702

ราคา 13,000.00 บาท ราคา 13,000.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

116 เชAารถบัสปรับอากาศและรถตู?ปรับอากาศ 34,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทรF แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทรF แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/600

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.ฉะเชิงเทรา ราคา 34,000.00 บาท ราคา 34,000.00 บาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

117 เชAารถบัสปรับอากาศและรถตู?ปรับอากาศ 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทรF แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทรF แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/602

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.พระนครศรีอยุธยา ราคา 25,000.00 บาท ราคา 25,000.00 บาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

118 เชAารถตู?ปรับอากาศ เดินทางจากทAาอากาศยาน 6,000.00 ตกลงราคา ร?าน แวนลําปาง ร?าน แวนลําปาง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/615

ลําปางไปสถานที่สัมมนา ราคา 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

119 เชAารถบัสปรับอากาศและรถตู?ปรับอากาศ 91,100.00 ตกลงราคา นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/651

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.เพชรบุรี ราคา 91,100.00 บาท ราคา 91,100.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

120 เชAารถตู?ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 24,500.00 ตกลงราคา ห?างหุ?นสAวนจํากัด ชาตรี รุAงเรือง ทรานสปอรFต ห?างหุ?นสAวนจํากัด ชาตรี รุAงเรือง ทรานสปอรFต ราคาเหมาะสม นร 1007.5/664

ไป จ.ชลบุรี ราคา 24,500.00 บาท ราคา 24,500.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 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

121 เชAารถตู?ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 50,000.00 ตกลงราคา นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/676

ไปในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ราคา 50,000.00 บาท ราคา 50,000.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

122 เชAารถบัสปรับอากาศและรถตู?ปรับอากาศ 71,500.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทรF แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทรF แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/700

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.ชลบุรี ราคา 71,500.00 บาท ราคา 71,500.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

123 เชAารถบัสปรับอากาศและรถตู?ปรับอากาศ 46,400.00 ตกลงราคา นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/703

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.เพชรบุรี ราคา 46,400.00 บาท ราคา 46,400.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

124 เชAารถตู?ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 32,000.00 ตกลงราคา นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/704

ไป จ.สมุทรสงคราม ราคา 32,000.00 บาท ราคา 32,000.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

125 เชAารถบัสปรับอากาศและรถตู?ปรับอากาศ 42,000.00 ตกลงราคา นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/705

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.สมุทรสงคราม ราคา 42,000.00 บาท ราคา 42,000.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

126 เชAารถบัสปรับอากาศและรถตู?ปรับอากาศ 32,000.00 ตกลงราคา นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/706

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.ชลบุรี ราคา 32,000.00 บาท ราคา 32,000.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

127 เชAารถตู?ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 14,000.00 ตกลงราคา นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/709

ไป จ.เพชรบุรี ราคา 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

128 เชAารถตู?ปรับอากาศ เดินทางจากทAาอากาศยาน 6,900.00 ตกลงราคา นายวสันตF  กาละจิตตF นายวสันตF  กาละจิตตF ราคาเหมาะสม นร 1007.5/710

ตรัง ไปสถานที่สัมมนา ราคา 6,900.00 บาท ราคา 6,900.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

129 เชAารถบัสปรับอากาศและรถตู?ปรับอากาศ 30,000.00 ตกลงราคา นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม นายศรันยFวิทยF  เงินแย?ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/711

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.ปราจีนบุรี ราคา 30,00.00 บาท ราคา 30,00.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

130 เชAารถบัสปรับอากาศและรถตู?ปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทรF แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทรF แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/725

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.เพชรบุรี ราคา 27,00.00 บาท ราคา 27,00.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
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