
                    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
างพิมพ�ชุดการเรียนรู
ด
วยตนเอง 197,950.00 197,950.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ธนาเพรส จํากัด บริษัท ธนาเพรส จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/908

ราคา 197,950.00 บาท ราคา 197,950.00 บาท ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2. บริษัท แบลลี่โฮ กราฟ4ค จํากัด

ราคา 225,000.00 บาท

3. บริษัท เพรสโซซิเอท จํากัด

ราคา 249,500.00 บาท

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,017.40 3,017.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/930

ราคา 3,017.40 บาท ราคา 3,017.40 บาท ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

3 จ
างทํากระเป;าใส=เอกสารพร
อมป>?มอัดนูนโลโก
 65,000.00 53,300.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ราเฟ@ย จํากัด บริษัท ราเฟ@ย จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/931

ราคา 53,300.00 บาท ราคา 53,300.00 บาท ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

2. ร
าน เพื่อนเดินทาง

ราคา 56,550.00 บาท

3. ร
าน คิดดี พรีเมี่ยม

ราคา 58,500.00 บาท

4 จ
างถ=ายเอกสาร 49,500.00 49,184.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กBอปป@C ปริ้น ร
าน กBอปป@C ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/932

ราคา 49,184.00 บาท ราคา 49,184.00 บาท ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 56,736.00 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 63,008.00 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนธันวาคม 2560

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 10



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 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,167.20 3,167.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โบBทบุคส� ออฟฟ4ศเซ็นเตอร� จํากัด บริษัท โบBทบุคส� ออฟฟ4ศเซ็นเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/937

ราคา 3,167.20 บาท ราคา 3,167.20 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,120.00 25,751.69 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส=วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นส=วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1007.5/938

ราคา 25,751.69 บาท ราคา 25,751.69 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

2. บริษัท โบBทบุคส� ออฟฟ4ศเซ็นเตอร� จํากัด

ราคา 27,463.69 บาท

7 จ
างเหมาจัดเก
าอี้หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/939

ราคา 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

8 จ
างทําตรายาง 1,455.20 1,455.20 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส=วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ห
างหุ
นส=วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/940

ราคา 1,455.20 บาท ราคา 1,455.20 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

9 จ
างถ=ายเอกสาร 20,540.00 20,540.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กBอปป@C ปริ้น ร
าน กBอปป@C ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/941

ราคา 20,540.00 บาท ราคา 20,540.00 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 24,300.00 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 27,305.00 บาท

10 ซื้อเครื่องโทรสาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/944

ราคา 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

2. บริษัท แบล็คแอนด�ไวท� ซัพพลาย จํากัด

ราคา 17,655.00 บาท

3. บริษัท เทคโนโลยีไทย จํากัด

ราคา 18,000.00 บาท

หนา้ที� 2 จาก 10



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
างถ=ายเอกสาร 35,000.00 5,270.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน กBอปป@C ปริ้น ร
าน กBอปป@C ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/948

ราคา 5,270.00 บาท ราคา 5,270.00 บาท ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

12 ซื้อวัสดุงานบ
านงานครัว 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส=วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห
างหุ
นส=วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/947

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

13 ซื้อน้ําดื่ม 14,430.02 14,430.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/904

ราคา 14,430.02 บาท ราคา 14,430.02 บาท ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

14 วัสดุงานบ
านงานครัว 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส=วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห
างหุ
นส=วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/947

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

15 ซื้อน้ําดื่ม 12,360.00 12,123.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/932.1

ราคา 12,123.10 บาท ราคา 12,123.10 บาท ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 38,348.80 38,348.80 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1001/624

ราคา 38,348.80 บาท ราคา 38,348.80 บาท ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2. ร
าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 41,858.40 บาท

3. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 42,052.07 บาท

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 97,605.40 97,605.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/680

ราคา 97,605.40 บาท ราคา 97,605.40 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 76,929.79 76,929.79 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส=วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นส=วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1004.1/1274

ราคา 76,929.79 บาท ราคา 76,929.79 บาท ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2. บริษัท ออฟฟ4ศเวิร�ค จํากัด

ราคา 76,988.64 บาท

3. ห
างหุ
นส=วนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 85,339.99 บาท

หนา้ที� 3 จาก 10



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 29,828.93 29,952.51 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เค แอล เอส เซอร�วิส แอนด� ซัพพลาย บริษัท เค แอล เอส เซอร�วิส แอนด� ซัพพลาย ราคาต่ําสุด นร 1004.1/1294

ราคา 29,828.93 บาท ราคา 29,828.93 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

2. ห
างหุ
นส=วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล

ราคา 29,952.51 บาท

3. บริษัท ออฟฟ4ศเวิร�ค จํากัด

ราคา 31,245.07 บาท

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,729.32 49,729.32 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1006/63

ราคา 49,729.32 บาท ราคา 49,729.32 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560

2. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 51,530.00 บาท

3. ร
าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 52,008.00 บาท

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,118.25 25,118.25 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1008/169

ราคา 25,118.25 บาท ราคา 25,118.25 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

2. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 26,400.00 บาท

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,970.10 99,970.10 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1010/564

ราคา 99,970.10 บาท ราคา 99,970.10 บาท ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

2. บริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จํากัด

ราคา 111,579.60 บาท

หนา้ที� 4 จาก 10



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

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,000.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร�จี จํากัด บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร�จี จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1011/240

ราคา 40,660.00 บาท ราคา 40,660.00 บาท ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560

2. บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด

ราคา 47,080.000 บาท

3. บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

ราคา 41,999.64 บาท

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,210.00 4,909.16 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1011/242

ราคา 4,909.16 บาท ราคา 4,909.16 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

2. บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด

ราคา 6,186.74 บาท

3. บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

ราคา 5,426.06 บาท

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,231.00 14,231.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร�กรุBป จํากัด บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร�กรุBป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/245

ราคา 14,231.00 บาท ราคา 14,231.00 บาท ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 98,820.00 86,445.30 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส=วนจํากัด เค.บี.คอม ห
างหุ
นส=วนจํากัด เค.บี.คอม ราคาต่ําสุด นร 1013.9/72

ราคา 86,445.30 บาท ราคา 86,445.30 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

2. บริษัท มิสเตอร� อิ๊งค� คอมพิวเตอร� เซอร�วิส จํากัด

ราคา 105,437.80 บาท

3. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 109,097.20 บาท

หนา้ที� 5 จาก 10



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 30,000.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ผลิตภัณฑ�กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ�กระดาษไทย จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1013.9/73

ราคา 28,890.00 บาท ราคา 28,890.00 บาท ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

2. บริษัท ออฟฟ4ศเวิร�ค จํากัด

ราคา 29,853.00 บาท

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,400.00 34,109.46 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ราคาต่ําสุด นร 1013.9/74

ราคา 34,109.46 บาท ราคา 34,109.46 บาท ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

2. ร
าน ทรัพย�มงคลสิริ

ราคา 36,769.48 บาท

3. ห
างหุ
นส=วนจํากัด ดีดี ภัทร ซัพพลายส�

ราคา 39,545.06 บาท

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000.00 19,474.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ราคาต่ําสุด นร 1013.9/76

ราคา 19,474.00 บาท ราคา 19,474.00 บาท ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

2. ร
าน ทรัพย�มงคลสิริ

ราคา 23,379.50 บาท

3. ห
างหุ
นส=วนจํากัด ดีดี ภัทร ซัพพลายส�

ราคา 24,914.95 บาท

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,166.00 40,166.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส=วนสามัญ อุดมสาส�น ห
างหุ
นส=วนสามัญ อุดมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/524

ราคา 40,166.00 บาท ราคา 40,166.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,757.45 2,757.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี โอ แอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซี โอ แอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1019/452

ราคา 2,757.45 บาท ราคา 2,757.45 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 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

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 82,293.70 82,293.70 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/1855

ราคา 82,293.70 บาท ราคา 82,293.70 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 84,134.10 บาท

33 ซื้อวารสารวิชาการต=างประเทศ 38,350.00 38,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ� จํากัด บริษัท นิพนธ� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/3

(7 รายการ/ 11 เล=ม) ราคา 38,350.00 บาท ราคา 38,350.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560

34 ซื้อหนังสือพิมพ�และวารสารวิชาการ (ม.ค. 61) 11,320.00 11,320.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน แตงโมสาส�น ร
าน แตงโมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/4

ราคา 11,320.00 บาท ราคา 11,320.00 บาท ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,250.00 15,030.29 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.1/96

ราคา 15,030.29 บาท ราคา 15,030.29 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

2. ร
าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 15,389.00 บาท

3. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 15,312.00 บาท

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,400.00 24,053.60 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.1/98

ราคา 24,053.60 บาท ราคา 24,053.60 บาท ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

2. บริษัท อัพอินเตอร�เวลธ� จํากัด

ราคา 25,252.00 บาท

3. บริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จํากัด

ราคา 26,964.00 บาท

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/16

ราคา 40,125.00 บาท ราคา 40,125.00 บาท ลงวันที่ 20 ธันวาคม 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

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,520.40 27,520.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.2/39

ราคา 27,520.40 บาท ราคา 27,520.40 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

39 จ
างซ=อมเครื่องพิมพ�ออฟเซท 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน นิตย�ชัย ซัพพลาย แอนด� เซอร�วิส ร
าน นิตย�ชัย ซัพพลาย แอนด� เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/909

ราคา 5,457.00 บาท ราคา 5,457.00 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560

40 ซื้อเคมีสําหรับสระว=ายน้ํา 24,503.00 24,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/910

ราคา 24,503.00 บาท ราคา 24,503.00 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

41 จ
างซ=อมเครื่องพิมพ�ดิจิตอลสี 96,020.73 96,020.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร�เก็ตติ้ง (ไทยแลนด�) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/913

ราคา 96,020.73 บาท ราคา 96,020.73 บาท ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

42 จ
างซ=อมป>?มบ=อพักน้ําเสีย SP10-02 (ตัวที่ 2) 58,111.70 58,111.70 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส=วนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส=วนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/914

อาคาร 10 ราคา 58,111.70 บาท ราคา 58,111.70 บาท ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

43 จ
างซ=อมเครื่องบันทึกภาพและเสียงแบบดีวีดี 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/923

ห
องประชุม 2 และห
องประชุม 3 ราคา 7,276.00 บาท ราคา 7,276.00 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

44 จ
างซ=อมเครื่องปริ้นเตอร� 2,728.50 2,728.50 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/924

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

45 จ
างซ=อมเครื่องสํารองไฟฟZา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/925

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

46 จ
างซ=อมเครื่องสํารองไฟฟZา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/926

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

47 จ
างซ=อมเครื่องสํารองไฟฟZา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/927

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

48 จ
างซ=อมเครื่องปรับอากาศ 86,803.75 86,803.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/935

ราคา 86,803.75 บาท ราคา 86,803.75 บาท ลงวันที่ 20 ธันวาคม 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

49 จ
างซ=อมแซมระบบกล
องวงจรป4ดบริเวณอาคาร 10 34,721.50 34,721.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/936

ราคา 34,721.50 บาท ราคา 34,721.50 บาท ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

50 ซื้อวัสดุงานซ=อม 98,865.22 98,865.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/945

ราคา 98,865.22 บาท ราคา 98,865.22 บาท ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

51 จ
างขนย
ายวัสดุและครุภัณฑ�ต=าง ๆ  ภายใน 15,186.00 15,186.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/946

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ราคา 15,186.00 บาท ราคา 15,186.00 บาท ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

52 จ
างเหมาเช=าห
องประชุม 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร�ท แอนด� สปา โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร�ท แอนด� สปา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/956

(บริษัท ภูผาธารา จํากัด) (บริษัท ภูผาธารา จํากัด) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ราคา 50,000.00 บาท ราคา 50,000.00 บาท

53 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 37,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร� แทรแวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรแวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/905

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ราคา 31,000.00 บาท ราคา 31,000.00 บาท ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2. ห
างหุ
นส=วนจํากัด มายเวย� แทรเวล

ราคา 36,000.00 บาท

54 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 72,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส=วนจํากัด องุ=นริช ห
างหุ
นส=วนจํากัด องุ=นริช ราคาต่ําสุด นร 1007.5/919

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราคา 40,000.00 บาท ราคา 40,000.00 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

2. ห
างหุ
นส=วนจํากัด โชคสงบการท=องเที่ยว

ราคา 42,400.00 บาท

3. ห
างหุ
นส=วนจํากัด เอกอุดมทัวร�

ราคา 45,000.00 บาท

55 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 77,000.00 59,800.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส=วนจํากัด องุ=นริช ห
างหุ
นส=วนจํากัด องุ=นริช ราคาต่ําสุด นร 1007.5/920

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก ราคา 59,800.00 บาท ราคา 59,800.00 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

2. บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด

ราคา 69,000.00 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

56 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจาก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายจุลพงษ�  เตชะเทพ นายจุลพงษ�  เตชะเทพ ราคาต่ําสุด นร 1007.5/921

ท=าอากาศยานเชียงใหม=ไปสถานที่สัมมนา ราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

2. นายพิเชษฐ�  สุวรรณมา

ราคา 7,400.00 บาท

57 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจาก 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พี แอนด� เค แฮปป@Cแนส จํากัด บริษัท พี แอนด� เค แฮปป@Cแนส จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/922

ท=าอากาศยานหาดใหญ=ไปสถานที่สัมมนา ราคา 7,200.00 บาท ราคา 7,200.00 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

2. นายญาณวุฒิ  หวังสิริไพศาล

ราคา 7,800.00 บาท

3. บริษัท เอส.เค.คาร� กรุBป จํากัด

ราคา 9,000.00 บาท

58 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจาก 15,000.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส=วนจํากัด ทองทิพย� เซอร�วิส ห
างหุ
นส=วนจํากัด ทองทิพย� เซอร�วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/934

สํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดชลบุรี ราคา 11,700.00 บาท ราคา 11,700.00 บาท ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

2. ห
างหุ
นส=วนจํากัด พรสุพจน� ทรานสปอร�ต

ราคา 12,300.00 บาท

หนา้ที� 10 จาก 10


