
แบบ สขร.1

ลํา เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ หรือข�อตกลง

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

1 จ
างที่ปรึกษาดําเนินโครงการฝ�กอบรม 5,180,000.00 5,184,822.00 ตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- เสนอรายละเอียด  67/2558

หลักสูตรผู
บริหารระดับสูงอาเซียน (สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแห8งมหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแห8งมหาวิทยาลัย งานจ
างฯ ลงวันที่ 1 พ.ค. 2558

(ASEAN Executive Management ธรรมศาสตร-) ธรรมศาสตร-) ตรงตามที่

 Program) ราคา  5,184,822.00 บาท ราคา  5,180,000.00 บาท สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 ซื้อขายครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-และอุปกรณ- 880,000.00 922,000.00 พิเศษ 1. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส- จํากัด  บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส- จํากัด เสนอรายละเอียด 68/2558

พร
อมติดตั้ง เพื่อให
บริการระบบสารสนเทศ ราคา 909,714.00 บาท ราคา 880,000.00 บาท คุณลักษณะ ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558

ทรัพยากรบุคคลระดับกรมและจังหวัด 2. บริษัท แอXดวานซ-อินฟอร-เมชั่นเทคโนโลยี ของครุภัณฑ-

จํากัด (มหาชน) คอมพิวเตอร-

ราคา 1,134,200.00 บาท และอุปกรณ-ฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

ต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สํานักงาน ก.พ. 

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ�าง

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

หนา้ที� 1 จาก 9



ลํา เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ หรือข�อตกลง

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ�าง

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

3 ซื้อน้ําดื่ม 14,124.00 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย- ไอ วอเตอร- จํากัด บริษัท หยดทิพย- ไอ วอเตอร- จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/1158

ราคา 14,124.00 บาท ราคา 14,124.00 บาท ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

4 ซื้อวัสดุงานบ
านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห
างหุ
นส8วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห
างหุ
นส8วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/391

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

5 ซื้อน้ําดื่ม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. ราคาเหมาะสม นร 1007.5/418

ราคา 4,950.00 บาท ราคา 4,950.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

6 จ
างทําสติ๊กเกอร-รหัสกระดาษคําตอบ 30,334.50 ตกลงราคา ห
างหุ
นส8วนจํากัด ขจรสติ๊กเกอร- ห
างหุ
นส8วนจํากัด ขจรสติ๊กเกอร- ราคาเหมาะสม นร 1007.5/375

ราคา 30,334.50 บาท ราคา 30,334.50 บาท ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

7 จ
างพิมพ-กระดาษต8อเนื่องพร
อมพิมพ-ครุฑ 12,519.00 ตกลงราคา 1. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาเก็ตติ้ง จํากัด ราคา 12,519.00 บาท บริษัท กาญจนกิตติ์ มาเก็ตติ้ง จํากัด ราคา 12,519.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/376

และลายเซ็น 2. บริษัท นันทนนต- ธุรกิจ จํากัด ราคา 12,733.00 บาท ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

3. บริษัท บางกอกซอฟต-แวร- จํากัด ราคา 13,375.00 บาท

8 จ
างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร-กรุXป จํากัด บริษัท เอบิซ อินเตอร-กรุXป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/389

ราคา 856.00 บาท ราคา 856.00 บาท ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

9 จ
างเคลือบลามิเนตด
าน 735.63 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/390

ราคา 735.63 บาท ราคา 735.63 บาท ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

10 จ
างพิมพ-แบบแนบท
ายพระราชบัญญัติ 3,274.20 ตกลงราคา สํานักพิมพ-คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สํานักพิมพ-คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/407

ระเบียบข
าราชการพลเรือน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ราคา 3,274.20 บาท ราคา 3,274.20 บาท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

11 จ
างแยกสี 4,708.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร-กรุXป จํากัด บริษัท เอบิซ อินเตอร-กรุXป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/413

ราคา 4,708.00 บาท ราคา 4,708.00 บาท ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

12 จ
างเข
าเล8มไสกาว 5,136.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส8วนจํากัด ไบน-ดิ้ง เซ็นเตอร- ห
างหุ
นส8วนจํากัด ไบน-ดิ้ง เซ็นเตอร- ราคาเหมาะสม นร 1007.5/414

ราคา 5,136.00 บาท ราคา 5,136.00 บาท ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

13 จ
างเคลือบลามิเนตด
าน 2,808.75 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/415

ราคา 2,808.75 บาท ราคา 2,808.75 บาท ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
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14 จ
างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร-กรุXป จํากัด บริษัท เอบิซ อินเตอร-กรุXป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/416

ราคา 856.00 บาท ราคา 856.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

15 จ
างเคลือบลามิเนตด
าน 4,146.25 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/417

ราคา 4,146.25 บาท ราคา 4,146.25 บาท ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

16 จ
างเหมาสแกนเอกสารเปbนไฟล- PDF 61,792.50 ตกลงราคา 1. บริษัท โรเตอร- (ประเทศไทย) จํากัด ราคา 61,792.50 บาท บริษัท โรเตอร- (ประเทศไทย) จํากัด ราคา 61,792.50 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/419

2. คณะบุคคลเอ็มไอทีกรุXป ราคา 62,964.15 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

17 จ
างถ8ายเอกสาร 17,800.00 ตกลงราคา 1. ร
านเคเอสที ซัพพลาย ราคา 17,800.00 บาท ร
านเคเอสที ซัพพลาย ราคา 17,800.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/429

2. ร
านวี แอนด- พี การพิมพ- ราคา 20,150.00 บาท ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

3. บริษัท เอสทีแอตเอร-ไทซิ่ง จํากัด ราคา 22,300.00 บาท

18 จ
างถ8ายเอกสาร 15,000.00 ตกลงราคา 1. ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 15,000.00 บาท ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 15,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/427

2. ห
างหุ
นส8วนสามัญกXอปปef ปริ้น ราคา 16,875.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

3. Hi Speed Copy Print ราคา 18,750.00 บาท

19 จ
างถ8ายเอกสาร 2,424.00 ตกลงราคา ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 2,424.00 บาท ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 2,424.00 บาท ราคาเหมาะสม สลธ.5/1407

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

20 จ
างถ8ายเอกสาร 5,235.00 ตกลงราคา 1. ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 5,235.00 บาท ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 5,235.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/434

2. ห
างหุ
นส8วนสามัญกXอปปef ปริ้น ราคา 6,330.00 บาท ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

3. Hi Speed Copy Print ราคา 7,125.00 บาท

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,668.85 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/85

ราคา 24,668.85 บาท ราคา 24,668.85 บาท ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,043.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/27

ราคา 48,043.00 บาท ราคา 48,043.00 บาท ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,252.86 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1001/28

ราคา 2,252.86 บาท ราคา 2,252.86 บาท ลงวันที่ 29 เมษายน 2558
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24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,462.40 ตกลงราคา ห
างหุ
นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/236

ราคา 17,462.40 บาท ราคา 17,462.40 บาท ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,767.52 ตกลงราคา ห
างหุ
นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1004.1/936

ราคา 15,767.52 บาท ราคา 15,767.52 บาท ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,862.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม สตป./103

ราคา 49,862.00 บาท ราคา 49,862.00 บาท ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,571.20 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร- จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร- จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/98

ราคา 21,571.20 บาท ราคา 21,571.20 บาท ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,700.55 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/99

ราคา 35,700.55 บาท ราคา 35,700.55 บาท ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 98,875.49 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/51

ราคา 98,875.49 บาท ราคา 98,875.49 บาท ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,552.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/187

ราคา 14,552.00 บาท ราคา 14,552.00 บาท ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,400.00 ตกลงราคา เค แอล เอส เซอร-วิส แอนด- ซัพพลาย เค แอล เอส เซอร-วิส แอนด- ซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1011/188

ราคา 5,400.00 บาท ราคา 5,400.00 บาท ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,691.50 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/162

ราคา 3,691.50 บาท ราคา 3,691.50 บาท ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,999.13 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/37

ราคา 47,999.13 บาท ราคา 47,999.13 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,674.75 ตกลงราคา ห
างหุ
นส8วนจํากัด เรียมแก
ว คอม แอนด- มีเดีย ห
างหุ
นส8วนจํากัด เรียมแก
ว คอม แอนด- มีเดีย ราคาเหมาะสม นร 1013.9/39

ราคา 49,674.75 บาท ราคา 49,674.75 บาท ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,940.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส8วนสามัญ อุดมสาส-น ห
างหุ
นส8วนสามัญ อุดมสาส-น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/243

ราคา 49,940.00 บาท ราคา 49,940.00 บาท ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
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36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,771.05 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/257

ราคา 49,771.05 บาท ราคา 49,771.05 บาท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,507.39 ตกลงราคา ห
างหุ
นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.3/1395

ราคา 29,507.39 บาท ราคา 29,507.39 บาท ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 ตกลงราคา ร
านปlทมาภรณ-ฟลอริส ร
านปlทมาภรณ-ฟลอริส ราคาเหมาะสม สลธ.4/9

ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,902.06 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1007.4/601

ราคา 17,902.06 บาท ราคา 17,902.06 บาท ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

40 ซื้อหนังสือพิมพ-และวารสารวิชาการ 7,680.00 ตกลงราคา ร
านแตงโมสาส-น ร
านแตงโมสาส-น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/67

ราคา 7,680.00 บาท ราคา 7,680.00 บาท ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

41 ซื้อวารสารวิชาการต8างประเทศ 4,000.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ- จํากัด บริษัท นิพนธ- จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/68

(2 รายการ) ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

42 ซื้อวารสารวิชาการต8างประเทศ 12,550.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ- จํากัด บริษัท นิพนธ- จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/69

(4 รายการ) ราคา 12,550.00 บาท ราคา 12,550.00 บาท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,747.25 ตกลงราคา บริษัท ชาตภัณฑ- จํากัด บริษัท ชาตภัณฑ- จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/6

ราคา 8,747.25 บาท ราคา 8,747.25 บาท ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,687.50 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/7

ราคา 6,687.50 บาท ราคา 6,687.50 บาท ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,552.17 ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส-คอร-ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เมโทรซิสเต็มส-คอร-ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1007.8/8

ราคา 12,552.17 บาท ราคา 12,552.17 บาท ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

46 จ
างซ8อมแซมท8อแมนน้ําประปา บริเวณชั้น 2 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด-ซัพพลาย จํากัด บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด-ซัพพลาย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/322

อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. ราคา 16,050.00 บาท ราคา 16,050.00 บาท ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

47 จ
างซ8อมเครื่อง Server ของ ศสล. 36,059.00 ตกลงราคา บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/229

ราคา 36,059.00 บาท ราคา 36,059.00 บาท ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
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48 จ
างซ8อมเครื่องคอมพิวเตอร- (สพข.) 535.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/353

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

49 จ
างซ8อมเครื่องสแกนเนอร- (สพข.) 1,230.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/354

ราคา 1,230.50 บาท ราคา 1,230.50 บาท ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

50 จ
างซ8อมเครื่องคอมพิวเตอร- (สตค.) 2,140.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/355

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

51 จ
างขนย
ายเอกสาร วัสดุ และครุภัณฑ-สํานักงาน 99,600.00 ตกลงราคา บริษัท เอสแอลเค ทรานสปอร-เตชั่น จํากัด บริษัท เอสแอลเค ทรานสปอร-เตชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/284

ของ สพข. และ สพค. ราคา 99,600.00 บาท ราคา 99,600.00 บาท ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

52 จ
างซ8อมเครื่องปริ้นเตอร- (ศสล.) 2,728.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/356
ราคา 2,728.50 ราคา 2,728.50 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

53 จ
างซ8อมเครื่องพิมพ-ออฟเซท 15,729.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/374

ราคา 15,729.00 บาท ราคา 15,729.00 บาท ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

54 จ
างซ8อมเครื่องปริ้นเตอร- (สพค.) 4,280.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/383

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

55 จ
างซ8อมเครื่องสํารองไฟฟmา (สตค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/385

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

56 จ
างซ8อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 89,794.40 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/387

ราคา 89,794.40 บาท ราคา 89,794.40 บาท ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

57 จ
างซ8อมแซมอุปกรณ-ลิฟต- บริเวณอาคาร 95,529.60 ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร- จํากัด บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร- จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/203

ที่ทําการ (อาคารสํานักงาน) ราคา 95,529.60 บาท ราคา 95,529.60 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558

58 จ
างซ8อมแซมผ
าม8านและซักทําความสะอาด 53,200.40 ตกลงราคา ห
างหุ
นส8วนจํากัด สิทธิพร 56 ห
างหุ
นส8วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/370

ราคา 53,200.40 ราคา 53,200.40 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

59 จ
างซ8อมจอคอมพิวเตอร- (ศกศ.) 1,819.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/398

ราคา 1,819.00 บาท ราคา 1,819.00 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
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60 จ
างซ8อมเครื่องปริ้นเตอร- (ศสส.) 18,725.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/399

ราคา 18,725.00 บาท ราคา 18,725.00 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

61 ซื้อวัสดุงานซ8อม 97,775.53 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ-เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ-เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/401

ราคา 97,775.53 บาท ราคา 97,775.53 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

62 จ
างซ8อมเครื่อง Projector 67,945.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/386

ราคา 67,945.00 บาท ราคา 67,945.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

63 จ
างขนย
ายวัสดุและครุภัณฑ-ต8าง ๆ 34,185.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/396

ภายในสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ราคา 34,185.00 บาท ราคา 34,185.00 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

64 จ
างซ8อมเครื่องสํารองไฟฟmา (สพค.) 19,260.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/397

ราคา 19,260.00 บาท ราคา 19,260.00 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

65 จ
างซ8อมเครื่องคอมพิวเตอร-โนXตบุXค (สพข.) 5,350.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/400

ราคา 5,350.00 บาท ราคา 5,350.00 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

66 จ
างซ8อมเครื่องคอมพิวเตอร- (ชอ.) 4,280.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/422

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

67 จ
างซ8อมเครื่องคอมพิวเตอร- (สตค.) 4,280.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/423

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

68 จ
างซ8อมเครื่องคอมพิวเตอร-โนXตบุXค (ศสส.) 2,675.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/424

ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

69 จ
างซ8อมเครื่องบันทึกภาพวีดีโอ (สพข.) 4,280.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/425

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

70 จ
างซ8อมเครื่องปริ้นเตอร- (กค.) 1,605.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/426

ราคา 1,605.00 บาท ราคา 1,605.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

71 จ
างซ8อมเครื่องโทรสาร (กลุ8มงานเลขานุการ) 4,280.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร-วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/427

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
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ลํา เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ หรือข�อตกลง

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ�าง

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

72 จ
างซ8อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 94,250.95 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/421

ราคา 94,250.95 บาท ราคา 94,250.95 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

73 จ
างรื้อผนังอลูมิเนียมจากอาคาร 9 มาติดตั้ง 48,952.50 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปqfลเอ็น ดีไซน- พลัส จํากัด บริษัท ทริปเปqfลเอ็น ดีไซน- พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/388

อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. (ชั้น 9) ราคา 48,952.50 บาท ราคา 48,952.50 บาท ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

และอาคาร 4 (ชั้น 2 โรงพิมพ-)

74 เช8ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 99,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 99,500.00 บาท บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 99,500.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/397

2. ห
างหุ
นส8วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 106,400.00 บาท ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

3. ห
างหุ
นส8วนจํากัด มายเวย- แทรเวล ราคา 112,000.00 บาท

75 เช8ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 76,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 76,000.00 บาท บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 76,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/418

2. ห
างหุ
นส8วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 80,000.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

3. ห
างหุ
นส8วนจํากัด มายเวย- แทรเวล ราคา 83,000.00 บาท

76 เช8ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 33,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 33,500.00 บาท บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 33,500.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/433

2. ห
างหุ
นส8วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 61,000.00 บาท ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

3. ห
างหุ
นส8วนจํากัด มายเวย- แทรเวล ราคา 61,500.00 บาท

77 เช8ารถตู
ปรับอากาศ 6,420.00 ตกลงราคา 1. บริษัท สปeริตแวน แทรเวล จํากัด ราคา 6,420.00 บาท บริษัท สปeริตแวน แทรเวล จํากัด ราคา 6,420.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/406

2. นายวาศ  ม8วงรัตน- ราคา 7,500.00 บาท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

3. บริษัท มีชัยทรัพย-เจริญ จํากัด ราคา 7,704.00 บาท

78 เช8ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 38,100.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 38,100.00 บาท บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 38,100.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/404

2. ห
างหุ
นส8วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 43,500.00 บาท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

3. ห
างหุ
นส8วนจํากัด มายเวย- แทรเวล ราคา 46,500.00 บาท

79 เช8ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 36,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 36,000.00 บาท บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 36,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/420

2. ห
างหุ
นส8วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 39,000.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

3. ห
างหุ
นส8วนจํากัด มายเวย- แทรเวล ราคา 40,500.00 บาท
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ลํา เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ หรือข�อตกลง

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ�าง

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

80 เช8ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 67,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 67,000.00 บาท บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 67,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/428

2. ห
างหุ
นส8วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 70,000.00 บาท ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

3. ห
างหุ
นส8วนจํากัด มายเวย- แทรเวล ราคา 73,000.00 บาท

81 เช8ารถตู
ปรับอากาศ 21,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 21,000.00 บาท บริษัท เวคินทร- แทรเวล จํากัด ราคา 21,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/430

2. ห
างหุ
นส8วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 24,000.00 บาท ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

3. ห
างหุ
นส8วนจํากัด มายเวย- แทรเวล ราคา 25,500.00 บาท
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