
                    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 ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 881,337.60 815,100.00 e-market 1. บริษัท ไนซ0ลี่ เปเปอร0 ดีเวลลอปเม7นท0 จํากัด บริษัท ไนซ0ลี่ เปเปอร0 ดีเวลลอปเม7นท0 จํากัด เสนอ 28/2561

ราคา 706,9006.20 บาท ราคา 706,9006.20 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561

2. บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร0 จํากัด คุณลักษณะเฉพาะ

ราคา 716,086.80 บาท ของกระดาษฯ

3. บริษัท สุรศิริ จํากัด ตรงตามที่

ราคา 720,634.20 บาท สํานักงาน ก.พ.

4. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด กําหนด

ราคา 732,131.40 บาท และเสนอราคา

5. บริษัท เค แอนด0 โอ ซิสเต็มส0 แอนด0 คอนซัลติ้ง จํากัด ต่ําสุด

ราคา 746,374.20 บาท

6. บริษัท พีเอสพี เทค จํากัด

ราคา 1,193,478.00 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2561

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 13



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 จ7างซEอมแซมเปลี่ยนอะไหลEและอุปกรณ0ลิฟต0อาคาร 3 498,673.50 498,673.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร0 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร0 (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ 29/2561

ตัวที่ 2 ราคา 498,673.50 บาท ราคา 498,673.50 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

งานจ7างฯ

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 จ7างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู7บริหาร 7,700,000.00 7,688,000.00 ประกาศ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบัน มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบัน เสนอ 30/2561

สEวนราชการ (นบส. 2) รุEนที่ 10 ประจําปRงบประมาณ เชิญชวนทั่วไป ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ รายละเอียด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

พ.ศ. 2561 ราคา 7,688,000.00 บาท ราคา 7,680,000.00 บาท งานจ7างฯ

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 จ7างพัฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรร 8,000,000.00 7,990,000.00 e-bidding 1. บริษัท อินเทอร0เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร0เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เสนอ 31/2561

ด7วยระบบอิเล็กทรอนิกส0 ราคา 4,000,000.00 บาท ราคา 4,000,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

2. บริษัท ดิจิตอลสกรีนเพลย0 จํากัด งานจ7างฯ

ราคา 5,098,000.00 บาท ตรงตามที่

3. บริษัท ไอดี ไดร0ฟเวอร0 จํากัด สํานักงาน ก.พ.

ราคา 5,494,000.00 บาท กําหนด

4. บริษัท แอ็ดวานซ0อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด และเสนอราคา

ราคา 6,780,000.00 บาท ต่ําสุด

หนา้ที� 4 จาก 13



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 จ7างถEายเอกสาร 9,472.00 9,472.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร7าน กYอปปRZ ปริ้น ร7าน กYอปปRZ ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/191

ราคา 9,472.00 บาท ราคา 9,472.00 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

2. ร7าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 10,966.00 บาท

3. ร7าน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ0

ราคา 12,420.00 บาท

2 จ7างเหมาสแกนเอกสารบันทึกเป[นไฟล0 .PDF พร7อมทําลิงค0 80,500.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โอติก เน็ตเวิร0ค จํากัด บริษัท โอติก เน็ตเวิร0ค จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/200

จากหน7าสารบัญและนําไฟล0ข7อมูลเชื่อมโยงกับฐานข7อมูล ราคา 80,250.00 บาท ราคา 80,250.00 บาท ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561

หนังสือในระบบโปรแกรมห7องสมุดอิเล็กทรอนิกส0ของ 2. บริษัท แอลฮิป จํากัด

สํานักงาน ก.พ. ราคา 85,600.00 บาท

3 จ7างเหมาจัดเก7าอี้หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/209

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

4 จ7างถEายเอกสาร 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร7าน กYอปปRZ ปริ้น ร7าน กYอปปRZ ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/215

ราคา 1,190.00 บาท ราคา 1,190.00 บาท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

2. ร7าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 1,338.75 บาท

3. ร7าน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ0

ราคา 1,487.50 บาท

5 ซื้อน้ําดื่ม 116,865.40 116,865.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท หยดทิพย0 ไอ วอเตอร0 จํากัด บริษัท หยดทิพย0 ไอ วอเตอร0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/140

ราคา 116,865.40 บาท ราคา 116,865.40 บาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

6 ซื้อกระดาษชําระ คิมซอฟเจอาร0ที 2 ชั้น 99,900.00 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ห7างหุ7นสEวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห7างหุ7นสEวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/141

ยาว 300 เมตร/ม7วน บรรจุ 12 ม7วน/หีบ ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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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 ซื้อตู7เอกสาร 2 ลิ้นชัก 16,200.00 15,793.20 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เซ็นเจอร0 จํากัด บริษัท เซ็นเจอร0 จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/139

ราคา 15,793.20 บาท ราคา 15,793.20 บาท ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561

2. ศรีโสภณ เฟอร0นิเจอร0

ราคา 18,618.00 บาท

3. บริษัท ประสิทธิภาพ เซลล0 แอนด0 เซอร0วิส จํากัด

ราคา 19,902.00 บาท

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,395.00 4,247.00 เฉพาะเจาะจง ห7างหุ7นสEวนสามัญ อุดมสาส0น ห7างหุ7นสEวนสามัญ อุดมสาส0น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/160

ราคา 4,247.00 บาท ราคา 4,247.00 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,490.00 47,374.25 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/164

ราคา 47,374.25 บาท ราคา 47,374.25 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

2. บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด

ราคา 49,648.00 บาท

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,200.00 10,111.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก7 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก7 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/178

ราคา 10,111.50 บาท ราคา 10,111.50 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,017.40 3,017.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/192

ราคา 2,926.45 บาท ราคา 2,926.45 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,200.00 10,451.73 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด นร 1002/12

ราคา 10,451.73 บาท ราคา 10,451.73 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

2. บริษัท ต7นไม7ทอง จํากัด

ราคา 10,763.13 บาท

3. ร7าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 10,962.00 บาท
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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

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,000.00 42,286.40 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1002/29

ราคา 42,286.40 บาท ราคา 42,286.40 บาท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

2. บริษัท กาญจนกิตต0 มาร0เก็ตติ้ง จํากัด

ราคา 47,486.60 บาท

3. บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

ราคา 50,109.99 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,998.96 49,998.96 เฉพาะเจาะจง 1. ห7างหุ7นสEวนจํากัด วิริยะ 1995 ห7างหุ7นสEวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1003/150

ราคา 49,998.96 บาท ราคา 49,998.96 บาท ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561

2. อ. บางกอก

ราคา 55,561.03 บาท

3. บริษัท ซี.ที.ที. กรุYป จํากัด

ราคา 55,641.07 บาท

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก7 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก7 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/239

ราคา 5,029.00 บาท ราคา 5,029.00 บาท ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง 1. เค แอล เซอร0วิส แอนด0 ซัพพลาย เค แอล เซอร0วิส แอนด0 ซัพพลาย ราคาต่ําสุด นร 1004.1/244

ราคา 26,322.00 บาท ราคา 26,322.00 บาท ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

2. ห7างหุ7นสEวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล

ราคา 28,029.72 บาท

3. บริษัท สหออฟฟ_ศ จํากัด

ราคา 31,125.23 บาท

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,947.00 12,947.00 เฉพาะเจาะจง ห7างหุ7นสEวนจํากัด เอเชีย คัลเลอร0 ซิสเต็มส0 ห7างหุ7นสEวนจํากัด เอเชีย คัลเลอร0 ซิสเต็มส0 ราคาเหมาะสม นร 1008/24

ราคา 12,947.00 บาท ราคา 12,947.00 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

หนา้ที� 7 จาก 13



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 ซื้อวัสดุสํานักงาน 93,879.66 93,879.66 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ0กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ0กระดาษ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1010/82

ราคา 93,879.66 บาท ราคา 93,879.66 บาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

2. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

ราคา 95,465.40 บาท

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 123,585.00 123,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/83

ราคา 123,585.00 บาท ราคา 123,585.00 บาท ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นไวด0 จํากัด บริษัท เนชั่นไวด0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/84

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 96,032.50 96,032.50 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอเอ คอม (1999) จํากัด บริษัท เอเอ คอม (1999) จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1010/85

ราคา 96,032.50 บาท ราคา 96,032.50 บาท ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 98,857.30 บาท

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,000.00 16,579.65 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1013.9/11

ราคา 16,579.65 บาท ราคา 16,579.65 บาท ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ0 2561

2. บริษัท จันทา คอร0ปอเรชั่น จํากัด

ราคา 17,865.79 บาท

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,600.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร7าน อ.เฉลิมศรี ร7าน อ.เฉลิมศรี ราคาต่ําสุด นร 1013.9/13

ราคา 28,600.00 บาท ราคา 28,600.00 บาท ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561

2. ร7าน สองแย7มงอกงาม

ราคา 29,590.00 บาท

หนา้ที� 8 จาก 13



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

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 65,287.00 62,287.91 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด 1. บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1013.9/14

ราคา 62,287.91 บาท ราคา 62,287.91 บาท ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561

2. บริษัท เท็นเน็ท คอนสตรัคชั่น จํากัด

ราคา 64,938.30 บาท

3. บริษัท จันทา คอร0ปอเรชั่น จํากัด

ราคา 65,462.60 บาท

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมสาส0น จํากัด บริษัท อุดมสาส0น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/158

ราคา 960.00 บาท ราคา 960.00 บาท ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,500.00 26,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมสาส0น จํากัด บริษัท อุดมสาส0น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/159

ราคา 26,500.00 บาท ราคา 26,500.00 บาท ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 62,330.00 62,274.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/160

ราคา 62,274.00 บาท ราคา 62,274.00 บาท ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,000.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ0กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ0กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/161

ราคา 18,832.00 บาท ราคา 18,832.00 บาท ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,596.00 11,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมสาส0น จํากัด บริษัท อุดมสาส0น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/198

ราคา 11,590.00 บาท ราคา 11,590.00 บาท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,376.24 11,376.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะฟRนิกซ0 (2016) จํากัด บริษัท เดอะฟRนิกซ0 (2016) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/107

ราคา 11,376.24 บาท ราคา 11,376.24 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 100,000.00 99,253.20 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.3/529

ราคา 99,253.20 บาท ราคา 99,253.20 บาท ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561

2. บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

ราคา 109,658.92 บาท
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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

32 ซื้อวารสารวิชาการตEางประเทศ 35,550.00 35,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ0 จํากัด บริษัท นิพนธ0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/8

(6 รายการ/ 8 เลEม) ราคา 35,550.00 บาท ราคา 35,550.00 บาท ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

33 ซื้อหนังสือวิชาการ 48,853.80 48,853.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุYคสโตร0 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุYคสโตร0 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/9

ราคา 48,853.80 บาท ราคา 48,853.80 บาท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

34 ซื้อวารสารวิชาการตEางประเทศ 45,200.00 45,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ0 จํากัด บริษัท นิพนธ0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/10

(5 รายการ/ 8 เลEม) ราคา 45,200.00 บาท ราคา 45,200.00 บาท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

35 ซื้อหนังสือพิมพ0และวารสารวิชาการ (เม.ย. 61) 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร7าน แตงโมสาส0น ร7าน แตงโมสาส0น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/11

ราคา 9,600.00 บาท ราคา 9,600.00 บาท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/2

ราคา 40,125.00 บาท ราคา 40,125.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง ร7าน นิตย0ชัย ซัพพลาย แอนด0 เซอร0วิส ร7าน นิตย0ชัย ซัพพลาย แอนด0 เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.8/3

ราคา 7,918.00 บาท ราคา 7,918.00 บาท ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,998.08 9,998.08 เฉพาะเจาะจง 1. ร7าน เค แอล เอส เซอร0วิส แอนด0 ซัพพลาย ร7าน เค แอล เอส เซอร0วิส แอนด0 ซัพพลาย ราคาต่ําสุด นร 1015/1

ราคา 9,998.08 บาท ราคา 9,998.08 บาท ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ0 2561

2. บริษัท ต7นไม7ทอง จํากัด

ราคา 12,921.32 บาท

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30,100.00 29,660.40 เฉพาะเจาะจง 1. ห7างหุ7นสEวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห7างหุ7นสEวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1021.3/57

ราคา 29,660.40 บาท ราคา 29,660.40 บาท ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561

2. วรจักรเซ็นเตอร0

ราคา 30,088.40 บาท

40 จ7างซEอมเครื่องพิมพ0ดิจิตอล 76,554.22 76,554.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/147

ราคา 76,554.22 บาท ราคา 76,554.22 บาท ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
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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

41 จ7างซEอมแซมระบบทEอเมนสEงน้ําประปา บริเวณอาคาร 1 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/148

ราคา 24,075.00 บาท ราคา 24,075.00 บาท ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

42 ซื้อแบตเตอรี่สํารองไฟตู7สาขาโทรศัพท0 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซิร0ฟ สยาม จํากัด บริษัท คอมเซิร0ฟ สยาม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/159

ราคา 99,510.00 บาท ราคา 99,510.00 บาท ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561

43 ซื้อวัสดุงานซEอม 54,677.00 54,677.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร0 จํากัด บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/165

ราคา 54,677.00 บาท ราคา 54,677.00 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

44 ซื้อหลอดไฟ 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ0เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ0เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/166

ราคา 11,235.00 บาท ราคา 11,235.00 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

45 จ7างซEอมเครื่องโปรเจคเตอร0 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/183

ราคา 17,655.50 บาท ราคา 17,655.50 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

46 จ7างซEอมเครื่องปริ้นเตอร0และเครื่องสํารองไฟฟaา 4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/184

ราคา 4,012.50 บาท ราคา 4,012.50 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

47 จ7างซEอมเครื่องปริ้นเตอร0 2,728.50 2,728.50 เฉพาะเจาะจง ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/185

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

48 จ7างซEอมเครื่องสํารองไฟฟaา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/186

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

49 จ7างซEอมเครื่องปริ้นเตอร0 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/187

ราคา 3,531.00 บาท ราคา 3,531.00 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

50 จ7างซEอมเครื่องโทรสาร 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/188

ราคา 1,551.50 บาท ราคา 1,551.50 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

51 จ7างซEอมเครื่องกระจายสัญญาณภาพและเครื่องขยายเสียง 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร7าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/189

ราคา 7,490.00 บาท ราคา 7,490.00 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
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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

52 จ7างขนย7ายวัสดุและครุภัณฑ0ตEาง ๆ ภายในสํานักงาน ก.พ. 20,423.00 20,423.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/201

ราคา 20,423.00 บาท ราคา 20,423.00 บาท ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561

53 จ7างเหมาเชEาห7องประชุม 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง CDC Crystal Design Center บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด CDC Crystal Design Center บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/205

ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561

54 จ7างเหมาบริการรถตู7ปรับอากาศ เดินทางจากทEาอากาศยาน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร7าน ดอลลEา ร7าน ดอลลEา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/142

อุดรธานีไปสถานที่สัมมนา ราคา 2,700.00 บาท ราคา 2,700.00 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561

55 จ7างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู7ปรับอากาศ 40,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร0 แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร0 แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/143

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดนครนายก ราคา 33,000.00 บาท ราคา 33,000.00 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561

2. บริษัท ไทยแสนบริการ จํากัด

ราคา 35,000.00 บาท

3. ห7างหุ7นสEวนจํากัด มายเวย0 แทรเวล

ราคา 36,000.00 บาท

56 จ7างเหมาบริการรถตู7ปรับอากาศ เดินทางจากทEาอากาศยาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายชัยณรงค0  ไชยเรือน นายชัยณรงค0  ไชยเรือน ราคาต่ําสุด นร 1007.5/146

อุดรธานีไปสถานที่สัมมนา ราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

2. นายอดิศักดิ์  สอนเฒEา

ราคา 11,200.00 บาท

57 จ7างเหมาบริการรถตู7ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 13,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ภัสส0ณิชา ทรานสปอร0ต จํากัด บริษัท ภัสส0ณิชา ทรานสปอร0ต จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/170

ไปอาคารไปรษณีย0กลาง กทม. ราคา 12,500.00 บาท ราคา 12,500.00 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

2. นายศรันย0วิทย0  เงินแย7ม

ราคา 15,000.00 บาท
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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

58 จ7างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู7ปรับอากาศ 63,000.00 58,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห7างหุ7นสEวนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ห7างหุ7นสEวนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/190

เดินทางจากสํานักงาน  ก.พ. ไปจังหวัดนครปฐม ราคา 58,600.00 บาท ราคา 58,600.00 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

2. ห7างหุ7นสEวนจํากัด พรสุพจน0 ทรานสปอร0ต

ราคา 60,700.00 บาท

3. บริษัท ธนาธิป อินเตอร0ทราเวิล จํากัด

ราคา 64,100.00 บาท
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