
                    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
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนินโครงการ 12,263,800.00 12,263,800.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม,ฟ.าหลวง มหาวิทยาลัยแม,ฟ.าหลวง เสนอ 21/2561

เสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ราคา 12,263,800.00 บาท ราคา 12,263,800.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

ของข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 งานจ
างฯ

ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครบถ
วน

สอดคล
อง

ตรงตามวัตถุประสงค<

ของโครงการฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมกราคม 2561

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

2 จ
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนินโครงการ 10,311,000.00 10,311,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เสนอ 22/2561

เสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ราคา 10,311,000.00 บาท ราคา 10,311,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

ของข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 งานจ
างฯ

ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครบถ
วน

สอดคล
อง

ตรงตามวัตถุประสงค<

ของโครงการฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 2 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

3 จ
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนินโครงการ 9,050,500.00 9,050,250.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก,น มหาวิทยาลัยขอนแก,น เสนอ 23/2561

เสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ราคา 9,050,250.00 บาท ราคา 9,050,250.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

ของข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 งานจ
างฯ

ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครบถ
วน

สอดคล
อง

ตรงตามวัตถุประสงค<

ของโครงการฯ

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

4 จ
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนินโครงการ 5,786,700.00 5,786,700.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ 24/2561

เสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ราคา 5,786,700.00 บาท ราคา 5,786,700.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

ของข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 งานจ
างฯ

ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครบถ
วน

สอดคล
อง

ตรงตามวัตถุประสงค<

ของโครงการฯ

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
างถ,ายเอกสาร 50,000.00 49,530.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กAอปป9B ปริ้น ร
าน กAอปป9B ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/10

ราคา 49,530.00 บาท ราคา 49,530.00 บาท ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 56,290.00 บาท

3. ร
าน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ<

ราคา 63,050.00 บาท

2 จ
างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน<และบอร<ดนิทรรศการ การสัมมนา 216,000.00 215,070.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซิตี้นีออน เน็ตเวอร<ค จํากัด บริษัท ซิตี้นีออน เน็ตเวอร<ค จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/31

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ราคา 215,070.00 บาท ราคา 215,070.00 บาท ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

2. บริษัท วังสน อิมเมจ จํากัด

ราคา 480,965.00 บาท

3. บริษัท ไดร<ฟ ดี มีเดีย จํากัด

ราคา 490,000.00 บาท

3 จ
างเหมาบริการเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ,าน 30,000.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม
นท< จํากัด บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม
นท< จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/32

ราคา 25,680.00 บาท ราคา 25,680.00 บาท ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

4 ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 32,000.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ครีเอตุส คอร<โปเรชั่น จํากัด บริษัท ครีเอตุส คอร<โปเรชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/36

ราคา 31,030.00 บาท ราคา 31,030.00 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

2. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร<เก็ตติ้ง จํากัด

ราคา 33,170.00 บาท

3. บริษัท คิงสมาร<ทซัพพลาย จํากัด

ราคา 42,265.00 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

5 จ
างถ,ายเอกสาร 83,200.00 83,200.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กAอปป9B ปริ้น ร
าน กAอปป9B ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/42

ราคา 83,200.00 บาท ราคา 83,200.00 บาท ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 93,600.00 บาท

6 จ
างถ,ายเอกสาร 17,000.00 16,794.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กAอปป9B ปริ้น ร
าน กAอปป9B ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/48

ราคา 16,794.00 บาท ราคา 16,794.00 บาท ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 18,300.00 บาท

3. ร
าน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ<

ราคา 20,712.00 บาท

7 จ
างถ,ายเอกสาร 3,760.00 3,760.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน กAอปป9B ปริ้น ร
าน กAอปป9B ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/49

ราคา 3,760.00 บาท ราคา 3,760.00 บาท ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,860.00 26,033.10 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/58

ราคา 26,033.10 บาท ราคา 26,033.10 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

2. ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 26,108.00 บาท

9 ซื้อน้ําดื่ม 31,128.00 30,531.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท หยดทิพย< ไอ วอเตอร< จํากัด บริษัท หยดทิพย< ไอ วอเตอร< จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/2.1

ราคา 30,531.38 บาท ราคา 30,531.38 บาท ลงวันที่ 5 มกราคม 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

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,200.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส,วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นส,วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1002/119

ราคา 6,634.00 บาท ราคา 6,634.00 บาท ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

2. บริษัท ซีโอแอล จํากัด

ราคา 7,222.60 บาท

3. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

ราคา 7,845.25 บาท

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,000.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท กาญจนกิตติ์ จํากัด บริษัท กาญจนกิตติ์ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1002/5

ราคา 4,601.00 บาท ราคา 4,601.00 บาท ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

2. บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร<ไพรซ< จํากัด

ราคา 5,355.00 บาท

3. Interlink Communication Pubic Company Limited

ราคา 6,291.60 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,500.00 7,201.10 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1002/6

ราคา 7,201.10 บาท ราคา 7,201.10 บาท ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

2. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร<เก็ตติ้ง จํากัด

ราคา 8,217.00 บาท

3. บริษัท ยูไนเต็ด ออฟฟ_ศ ซัพพลายส<

ราคา 8,613.50 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 17,300.83 17,300.83 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1003/15

ราคา 17,300.83 บาท ราคา 17,300.83 บาท ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

2. อ. บางกอก

ราคา 18,239.22 บาท

3. ห
างหุ
นส,วนจํากัด สุรินทร< บราเดอร<

ราคา 18,976.99 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล. พี. พี. เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท แอล. พี. พี. เทรดดิ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/43

ราคา 4,066.00 บาท ราคา 4,066.00 บาท ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1006/2

ราคา 963.00 บาท ราคา 963.00 บาท ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

2. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 1,000.00 บาท

3. ร
าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 1,025.00 บาท

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 87,408.30 87,408.30 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส,วนจํากัด เอเชีย คัลเลอร< ซิสเต็มส< ห
างหุ
นส,วนจํากัด เอเชีย คัลเลอร< ซิสเต็มส< ราคาต่ําสุด นร 1008/2

ราคา 87,408.30 บาท ราคา 87,408.30 บาท ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

2. ห
างหุ
นส,วนจํากัด อาทิตยา ซัพพลาย กรุAป

ราคา 95,026.70 บาท

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร<เก็ตติ้ง (ไทยแลนด<) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร<เก็ตติ้ง (ไทยแลนด<) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/79

ราคา 69,550.00 บาท ราคา 69,550.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 67,624.00 67,624.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส,วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นส,วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาเหมาะสม นร 1012/8

ราคา 67,624.00 บาท ราคา 67,624.00 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 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

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 67,000.00 64,937.23 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร< ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร< ราคาต่ําสุด นร 1013.9/1

ราคา 64,937.23 บาท ราคา 64,937.23 บาท ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

2. ห
างหุ
นส,วนจํากัด ดีดี ภัทรซัพพลายส<

ราคา 70,616.79 บาท

3. ร
าน ทรัพย<มงคลสิริ

ราคา 77,705.54 บาท

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,000.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ<กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ<กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/1

ราคา 18,832.00 บาท ราคา 18,832.00 บาท ลงวันที่ 25 มกราคม 2561

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 60,950.00 60,759.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/2

ราคา 60,759.95 บาท ราคา 60,759.95 บาท ลงวันที่ 25 มกราคม 2561

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 52,943.60 52,943.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/10

ราคา 52,943.60 บาท ราคา 52,943.60 บาท ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร< จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร< จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/11

ราคา 46,224.00 บาท ราคา 46,224.00 บาท ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 53,434.00 47,880.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1007.3/57

ราคา 47,880.82 บาท ราคา 47,880.82 บาท ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

25 ซื้อหนังสือพิมพ<และวารสารวิชาการ (ก.พ. 61) 10,830.00 10,830.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน แตงโมสาส<น ร
าน แตงโมสาส<น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/5

ราคา 10,830.00 บาท ราคา 10,830.00 บาท ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1021.1/1

ราคา 60,000.00 บาท ราคา 60,000.00 บาท ลงวันที่ 10 มกราคม 2561

2. ร
าน มี มี่ มาร<เก็ตติ้ง

ราคา 72,000.00 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

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,887.85 47,887.85 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1021.1/3

ราคา 47,887.85 บาท ราคา 47,887.85 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

2. ร
าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 50,570.00 บาท

28 หนังสือผลสํารวจข
อมูลค,าตอบแทนภาคเอกชน (หนังสือรายงาน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมการจัดการงานบุคคลแห,งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห,งประเทศไทย ราคาเหมาะสม นร 1021.3/20

ผลการสํารวจอัตราค,าจ
างและสวัสดิการประจําป9 2560/2561) ราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

29 หนังสือผลสํารวจข
อมูลค,าตอบแทนภาคเอกชน (หนังสือผลการ 5,000.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช อาร< เซ็นเตอร< จํากัด บริษัท เอช อาร< เซ็นเตอร< จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1021.3/21

สํารวจค,าจ
าง, สวัสดิการและ HR Benchmark ป9 2560/2561) ราคา 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

30 จ
างซ,อมปghมบ,อพักน้ําเสีย SP1 (ตัวที่ 1) อาคาร 3 69,726.55 69,726.55 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส,วนจํากัด ปวรุตม< เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส,วนจํากัด ปวรุตม< เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/4

ราคา 69,726.55 บาท ราคา 69,726.55 บาท ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

31 จ
างซ,อมโชAคบานประตูกระจก 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเมคเกอร< ดีซายน< แอนด< เฟอร<นิส จํากัด บริษัท อะเมคเกอร< ดีซายน< แอนด< เฟอร<นิส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/17

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

32 ซื้อวัสดุงานซ,อม 95,664.42 95,664.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ<เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ<เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/19

ราคา 95,664.42 บาท ราคา 95,664.42 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

33 จ
างซ,อมเครื่องคอมพิวเตอร< 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/21

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

34 จ
างซ,อมเครื่องคอมพิวเตอร< 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/22

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

35 จ
างซ,อมจอคอมพิวเตอร< 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/23

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

36 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟ.า 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/24

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

หนา้ที� 10 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

37 จ
างซ,อมคอมพิวเตอร<โนAตบุAค 6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/25

ราคา 6,206.00 บาท ราคา 6,206.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

38 จ
างซ,อมเครื่องคอมพิวเตอร< 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/26

ราคา 3,531.00 บาท ราคา 3,531.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

39 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟ.า 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/27

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

40 จ
างซ,อมเครื่องปรับอากาศ 89,484.10 89,484.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/30

ราคา 89,484.10 บาท ราคา 89,484.10 บาท ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

41 จ
างซ,อมเครื่องปริ้นเตอร< 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร<วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/33

ราคา 14,445.00 บาท ราคา 14,445.00 บาท ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

42 จ
างซ,อมเครื่องคอมพิวเตอร<โนAตบุAค 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส< จํากัด บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส< จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/37

ราคา 5,350.00 บาท ราคา 5,350.00 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

43 ซื้อหลอดไฟ LED 44,683.20 44,683.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร<เอสเอส-อินเตอร< จํากัด บริษัท อาร<เอสเอส-อินเตอร< จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/41

ราคา 44,683.20 บาท ราคา 44,683.20 บาท ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

44 ซื้อบัตรบันทึกเวลา 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/61

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

45 ซื้อ Capacitor Run 225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนามบินน้ํา อีควิปเม
นท< จํากัด บริษัท สนามบินน้ํา อีควิปเม
นท< จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/173

ราคา 225.00 บาท ราคา 225.00 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 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

46 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 230,000.00 183,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส,วนจํากัด มีทัวร< ห
างหุ
นส,วนจํากัด มีทัวร< ราคาต่ําสุด นร 1007.5/1

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดระยอง ราคา 183,000.00 บาท ราคา 183,000.00 บาท ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

2. บริษัท เวคินทร< แทรเวล จํากัด

ราคา 212,000.00 บาท

3. บริษัท ภัสสรชัยทัวร< ทรานสปอร<ต จํากัด

ราคา 228,200.00 บาท

47 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร< แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร< แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/15

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดราชบุรี ราคา 29,000.00 บาท ราคา 29,000.00 บาท ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

2. บริษัท ไทยแสนบริการ จํากัด

ราคา 31,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส,วนจํากัด มายเวย< แทรเวล

ราคา 32,000.00 บาท

48 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจาก 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. นางใบรัตน<  บัวซ
อน นางใบรัตน<  บัวซ
อน ราคาต่ําสุด นร 1007.5/18

ท,าอากาศยานอุบลราชธานีไปสถานที่สัมมนา ราคา 10,500.00 บาท ราคา 10,500.00 บาท ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

2. อุบลฉัตรนภา กรุAป (2017)

ราคา 11,100.00 บาท

3. นายนิรันดร<  พิริยะกิจไพบูลย<

ราคา 12,000.00 บาท

49 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจาก 15,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ประดิษฐ< แอนด< วนิดาทัวร< จํากัด บริษัท ประดิษฐ< แอนด< วนิดาทัวร< จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/20

ท,าอากาศยานเชียงรายไปสถานที่สัมมนา ราคา 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

2. นางญานิฐา  นวลละออง

ราคา 14,500.00 บาท

หนา้ที� 12 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

50 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ เดินทางจาก 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร< แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร< แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/51

วัดโสมนัสราชวรวิหาร ไปโครงการส,วนพระองค<สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 29 มกราคม 2561

2. ห
างหุ
นส,วนจํากัด ทรัพย<เจริญ แทรเวล (2007)

ราคา 20,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส,วนจํากัด มายเวย< แทรเวล

ราคา 21,000.00 บาท

51 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายศรันย<วิทย<  เงินแย
ม นายศรันย<วิทย<  เงินแย
ม ราคาต่ําสุด นร 1007.5/57

ไปจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันฑ< ราคา 21,000.00 บาท ราคา 21,000.00 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

2. นางสาวจุฑาทิพย<  วุฒิ

ราคา 24,000.00 บาท

52 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร< แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร< แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/59

ไปจังหวัดนครราชสีมา ราคา 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

2. บริษัท ไทยแสนบริการ จํากัด

ราคา 18,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส,วนจํากัด มายเวย< แทรเวล

ราคา 19,000.00 บาท

53 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 60,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร< แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร< แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/60

ไปจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ< ราคา 56,000.00 บาท ราคา 56,000.00 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

2. บริษัท ไทยแสนบริการ จํากัด

ราคา 58,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส,วนจํากัด มายเวย< แทรเวล

ราคา 59,000.00 บาท
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