
แบบ สขร.1

ลํา เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

1 จ
างปรับปรุงพื้นบริเวณอาคารสโมสร 1,851,000.00 1,851,000.00 สอบราคา บริษัท ดราม#า ล็อบบี้ เวย( จํากัด บริษัท ดราม#า ล็อบบี้ เวย( จํากัด เสนอรายละเอียด 69/2558

และอาคารศูนย(สุขภาพ ราคา 1,851,000.00 บาท ราคา 1,830,000.00 บาท งานจ
างฯ ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2558

ถูกต
อง ครบถ
วน

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างพิมพ(และเตรียมแบบทดสอบ 30,840,823.75 30,840,823.75 พิเศษ บริษัท จันวาณิชย( ซีเคียวริตี้ พริ้นท(ติ้ง จํากัด บริษัท จันวาณิชย( ซีเคียวริตี้ พริ้นท(ติ้ง จํากัด เสนอรายละเอียด 70/2558

รวมทั้งพิมพ(และตรวจกระดาษคําตอบ ราคา 30,840,823.75 บาท ราคา 30,609,881.25 บาท งานจ
างฯ ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2558

ถูกต
อง ครบถ
วน

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมิถุนายน 2558

สํานักงาน ก.พ. 

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป
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3 ซื้อน้ําดื่ม 15,603.56 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย( ไอ วอเตอร( จํากัด บริษัท หยดทิพย( ไอ วอเตอร( จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/1423

ราคา 15,630.56 บาท ราคา 15,630.56 บาท ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

4 ซื้อวัสดุงานบ
านงานครัว 49,755.00 ตกลงราคา บริษัท ฟาร(อีสต(เพียร(เลส (ไทยแลนด() 1968 จํากัด บริษัท ฟาร(อีสต(เพียร(เลส (ไทยแลนด() 1968 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/446

ราคา 49,755.00 บาท ราคา 49,755.00 บาท ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558

5 ซื้อน้ําดื่ม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. ราคาเหมาะสม นร 1007.5/487

ราคา 4,950.00 บาท ราคา 4,950.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

6 จ
างถ#ายเอกสาร 24,000.00 ตกลงราคา 1. ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 24,000.00 บาท ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคาต่ําสุด นร 1007.5/466

2. ห
างหุ
นส#วนสามัญกDอปปEF ราคา 27,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558

3. Hi Speed Copy Print ราคา 30,000.00 บาท

7 จ
างเคลือบลามิเนตชนิดใส 617.93 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/469

ราคา 617.93 บาท ราคา 617.93 บาท ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558

8 จ
างเข
าเล#มไสกาว 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท ประชุมช#าง จํากัด บริษัท ประชุมช#าง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/471

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558

9 จ
างเคลือบลามิเนตชนิดด
าน 2,808.75 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/474

ราคา 2,808.75 บาท ราคา 2,808.75 บาท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558

10 จ
างเข
าเล#มไสกาว 5,992.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนจํากัด ไบน(ดิ้ง เซ็นเตอร( ห
างหุ
นส#วนจํากัด ไบน(ดิ้ง เซ็นเตอร( ราคาเหมาะสม นร 1007.5/475

ราคา 5,992.00 บาท ราคา 5,992.00 บาท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558

11 จ
างถ#ายเอกสาร 1,689.60 ตกลงราคา ร
านดับเบิ้ลคิวซี ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคาเหมาะสม สลธ.5/1633

ราคา 1,689.60 บาท ราคา 1,689.60 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

12 จ
างถ#ายเอกสารพร
อมเข
าเล#ม 1,164.00 ตกลงราคา ร
านดับเบิ้ลคิวซี ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคาเหมาะสม นร 1007.5/480

ราคา 1,164.00 บาท ราคา 1,164.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
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ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

13 จ
างจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาส 99,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท โกลบอลอินเตอร(คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ราคา 99,000.00 บาท บริษัท โกลบอลอินเตอร(คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/489

คล
ายวันสถาปนาสํานักนายกรัฐมนตรี 2. บริษัท คาริสม#า มีเดีย จํากัด ราคา 107,535.00 บาท ราคา 99,000.00 บาท ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

ครบรอบปEที่ 83 3. บริษัท ซิน คัมปานี จํากัด ราคา 125,000.00 บาท

14 จ
างทําตรายาง 545.70 ตกลงราคา ร
านสากลตรายางและการพิมพ( ร
านสากลตรายางและการพิมพ( ราคาเหมาะสม นร 1007.5/499

ราคา 545.70 บาท ราคา 545.70 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

15 จ
างทําตรายาง 1,926.00 ตกลงราคา ร
านสากลตรายางและการพิมพ( ร
านสากลตรายางและการพิมพ( ราคาเหมาะสม นร 1007.5/509

ราคา 1,926.00 บาท ราคา 1,926.00 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

16 จ
างผลิตวีดีทัศน( อธิบาย แนะนําหลักเกณฑ( 50,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท อินออร(กาไนเซอร( จํากัด ราคา 50,000.00 บาท บริษัท อินออร(กาไนเซอร( จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/510

ขั้นตอน วิธีการและกระบวนการพิจารณา 2. บริษัท พร
อมสิริ (ไทยแลน) จํากัด ราคา 53,500.00 บาท ราคา 50,000.00 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

วินิจฉัยเรื่องอุทธรณ(ร
องทุกข(ของ ก.พ.ค. 3. บริษัท เติม-แต#ง คอร(ปอเรชั่น จํากัด ราคา 85,600.00 บาท

17 จ
างทําตรายาง 1,990.20 ตกลงราคา ร
านสากลตรายางและการพิมพ( ร
านสากลตรายางและการพิมพ( ราคาเหมาะสม นร 1007.5/511

ราคา 1,990.20 บาท ราคา 1,990.20 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

18 จ
างแยกสี 1,712.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร(กรุDป จํากัด บริษัท เอบิซ อินเตอร(กรุDป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/512

ราคา 1,712.00 บาท ราคา 1,712.00 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

19 จ
างเคลือบลามิเนตใส 786.45 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/525

ราคา 786.45 บาท ราคา 786.45 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

20 จ
างแยกสี 1,284.00 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/524

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

21 จ
างถ#ายเอกสารพร
อมเข
าเล#ม 4,857.80 ตกลงราคา ร
านดับเบิ้ลคิวซี ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคาเหมาะสม สลธ.5/1730

ราคา 4,857.80 บาท ราคา 4,857.80 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,606.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/538

ราคา 27,606.00 บาท ราคา 27,606.00 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
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23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 45,592.70 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส#วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/264

ราคา 45,592.70 บาท ราคา 45,592.70 บาท ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,695.10 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด( จํากัด บริษัท เนชั่นไวด( จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/302

ราคา 11,695.10 บาท ราคา 11,695.10 บาท ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,495.80 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ(กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ(กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/301

ราคา 8,495.80 บาท ราคา 8,495.80 บาท ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 89,056.10 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส#วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1124

ราคา 89,056.10 บาท ราคา 89,056.10 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,061.20 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด( จํากัด บริษัท เนชั่นไวด( จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1047

ราคา 29,061.20 บาท ราคา 29,061.20 บาท ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 52,577.23 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ(กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ(กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1201

ราคา 52,577.23 บาท ราคา 52,577.23 บาท ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 98,611.20 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร( จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร( จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/52

ราคา 98,611.20 บาท ราคา 98,611.20 บาท ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,706.57 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/60

ราคา 46,706.57 บาท ราคา 46,706.57 บาท ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,502.84 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/61

ราคา 7,502.84 บาท ราคา 7,502.84 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,551.70 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/461

ราคา 49,551.70 บาท ราคา 49,551.70 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/463

ราคา 8,560.00 บาท ราคา 8,560.00 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558
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34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,038.83 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/462

ราคา 9,038.83 บาท ราคา 9,038.83 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,316.00 ตกลงราคา ร
าน อ.เฉลิมศรี ร
าน อ.เฉลิมศรี ราคาเหมาะสม นร 1012/23

ราคา 35,316.00 บาท ราคา 35,316.00 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,723.07 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/40

ราคา 47,723.07 บาท ราคา 47,723.07 บาท ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,431.60 ตกลงราคา ร
านทรัพย(มงคลสิริ ร
านทรัพย(มงคลสิริ ราคาเหมาะสม นร 1013.9/41

ราคา 8,431.60 บาท ราคา 8,431.60 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,912.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนสามัญ อุดมสาส(น ห
างหุ
นส#วนสามัญ อุดมสาส(น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/243

ราคา 20,912.00 บาท ราคา 20,912.00 บาท ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,906.94 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/679

ราคา 49,906.94 บาท ราคา 49,906.94 บาท ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,705.01 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส#วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.3/1981

ราคา 14,705.01 บาท ราคา 14,705.01 บาท ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30,841.68 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส#วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.3/2158

ราคา 30,841.68 บาท ราคา 30,841.68 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,650.60 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.2/99

ราคา 31,650.60 บาท ราคา 31,650.60 บาท ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 45,860.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.2/98

ราคา 35,400.00 บาท ราคา 35,400.00 บาท ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

44 ซื้อหนังสือพิมพ(และวารสารวิชาการ 8,260.00 ตกลงราคา ร
านแตงโมสาส(น ร
านแตงโมสาส(น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/70

ราคา 8,260.00 บาท ราคา 8,260.00 บาท ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
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45 ซื้อวารสารวิชาการต#างประเทศ 35,400.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ( จํากัด บริษัท นิพนธ( จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/71

(2 รายการ) ราคา 35,400.00 บาท ราคา 35,400.00 บาท ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

46 ซื้อหนังสือวิชาการต#างประเทศ 12,092.50 ตกลงราคา บริษัท เอเซียบุDคส จํากัด บริษัท เอเซียบุDคส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/72

ราคา 12,092.50 บาท ราคา 12,092.50 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

47 ซื้อหนังสือวิชาการภาษาไทยและภาษาต#างประเทศ 34,320.60 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะ บุDคสโตร( (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุDคสโตร( (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/73

ราคา 34,320.60 บาท ราคา 34,320.60 บาท ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

48 ซื้อวัสดุสํานักงาน 469.73 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/74

ราคา 469.73 บาท ราคา 469.73 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,699.23 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ(กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ(กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.2/15

ราคา 14,699.23 บาท ราคา 14,699.23 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,930.00 ตกลงราคา ร
าน อ.เฉลิมศรี ร
าน อ.เฉลิมศรี ราคาเหมาะสม นร 1007.007.1/16

ราคา 24,930.00 บาท ราคา 24,930.00 บาท ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558

51 จ
างขนต
นไม
 2,000.00 ตกลงราคา ศูนย(เพาะชํากล
าไม
 อ.บางเลน จ.นครปฐม ศูนย(เพาะชํากล
าไม
 อ.บางเลน จ.นครปฐม ราคาเหมาะสม สลธ.5/1416

ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

52 จ
างซ#อมเครื่องสํารองไฟฟZา (กลุ#มห
องสมุด) 5,350.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/384

ราคา 5,350.00 บาท ราคา 5,350.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

53 จ
างบริการดับไฟภายในสํานักงาน ก.พ. 660.00 ตกลงราคา การไฟฟZานครหลวง การไฟฟZานครหลวง ราคาเหมาะสม สลธ.5/1429

ราคา 660.00 บาท ราคา 660.00 บาท ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

54 จ
างซ#อมเครื่องทําหน
าปก DVD (สพข.) 6,099.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนจํากัด เรียมแก
ว คอม แอนด( มีเดีย ห
างหุ
นส#วนจํากัด เรียมแก
ว คอม แอนด( มีเดีย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/435

ราคา 6,099.00 บาท ราคา 6,099.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

55 จ
างซ#อมเครื่อง COPY ซีดี-ดีวีดี (สพข.) 4,387.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/455

ราคา 4,387.00 บาท ราคา 4,387.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
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56 จ
างซ#อมเครื่องปริ้นเตอร( (กจ.) 3,745.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/453

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

57 จ
างซ#อมเครื่องปริ้นเตอร( (กค.) 2,033.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/452
ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

58 จ
างซ#อมเครื่องสํารองไฟฟZา 2,033.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/450

(กลุ#มห
องสมุด) ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

59 จ
างซ#อมเครื่องโทรสาร (สพค.) 1,819.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/451

ราคา 1,819.00 บาท ราคา 1,819.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

60 จ
างซ#อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 89,617.85 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/448

ราคา 89,617.85 บาท ราคา 89,617.85 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

61 จ
างซ#อมเครื่องปริ้นเตอร( (ชอ.) 535.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/454

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

62 จ
างซ#อมถังกรองและอุปกรณ(ของ 68,587.00 ตกลงราคา บริษัท ซาคานา พูล แอนด( สวิม จํากัด บริษัท ซาคานา พูล แอนด( สวิม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/433

ระบบสระว#ายน้ํา ราคา 68,587.00 บาท ราคา 68,587.00 บาท ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558

63 จ
างบํารุงรักษาบ#อบําบัดน้ําเสีย 96,300.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนจํากัด ปวรุตม( เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส#วนจํากัด ปวรุตม( เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/465

อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. ราคา 96,300.00 บาท ราคา 96,300.00 บาท ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558

64 ซื้อแบตสํารองไฟของระบบต#าง ๆ 96,835.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/467

ราคา 96,835.00 บาท ราคา 96,835.00 บาท ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558

65 ซื้อวัสดุงานซ#อม 89,243.35 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ(เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ(เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/478

ราคา 89,243.35 บาท ราคา 89,243.35 บาท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558

66 จ
างซ#อมแซมปZายบอกทาง 12,840.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนจํากัด สิทธิพร 56 ห
างหุ
นส#วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/441

ราคา 12,840.00 บาท ราคา 12,840.00 บาท ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558
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67 จ
างซ#อมวิทยุสื่อสาร 2,835.50 ตกลงราคา บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/468

ราคา 2,835.50 บาท ราคา 2,835.50 บาท ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558

68 จ
างซ#อมเครื่องพิมพ(ออฟเซ็ท 4,815.00 ตกลงราคา ร
าน นิตย(ชัย ซัพพลาย แอนด( เซอร(วิส ร
าน นิตย(ชัย ซัพพลาย แอนด( เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/400

(กลุ#มโรงพิมพ() ราคา 4,185.00 บาท ราคา 4,185.00 บาท ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

69 จ
างซ#อมเครื่องสํารองไฟฟZา (สตค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/496

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

70 จ
างซ#อมเครื่องสํารองไฟฟZา (กค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/498

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

71 จ
างซ#อมเครื่องปริ้นเตอร( (สพข.) 1,605.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/494

ราคา 1,605.00 บาท ราคา 1,605.00 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

72 จ
างซ#อมเครื่องโทรสาร (สวพ.) 5,029.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/495

ราคา 5,029.00 บาท ราคา 5,029.00 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

73 จ
างซ#อมแซมตู
เมนไฟฟZา อาคาร 2 98,686.10 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนจํากัด ปวรุตม( เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส#วนจํากัด ปวรุตม( เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/492

ราคา 98,686.10 บาท ราคา 98,686.10 บาท ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

74 จ
างซ#อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง (สพข.) 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร(วิส จํากัด บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร(วิส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/464

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558

75 จ
างซ#อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 99,884.50 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/500

ราคา 99,884.50 บาท ราคา 99,884.50 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

76 จ
างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศจากอาคาร 9 99,296.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจนเทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจนเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/507

มาติดตั้งที่อาคารทําการ สํานักงาน ก.พ. ราคา 99,296.00 บาท ราคา 99,296.00 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

77 จ
างติดสติ๊กเกอร(ฝZาบริเวณห
องทํางาน 20,544.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส#วนจํากัด สิทธิพร 56 ห
างหุ
นส#วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/449

ของ สพค. ราคา 20,544.00 บาท ราคา 20,544.00 บาท ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

หนา้ที� 8 จาก 10



ลํา เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

78 จ
างซ#อมเครื่องสํารองไฟฟZา (สพค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร(วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/497

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

79 เช#ารถบัสปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร( แทรเวล จํากัด ราคา 18,000.00 บาท บริษัท เวคินทร( แทรเวล จํากัด ราคา 18,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/442

2. ห
างหุ
นส#วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 19,000.00 บาท ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

80 เช#ารถตู
ปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร( แทรเวล จํากัด ราคา 7,000.00 บาท บริษัท เวคินทร( แทรเวล จํากัด ราคา 7,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/436

2. ห
างหุ
นส#วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

3. ห
างหุ
นส#วนจํากัด มายเวย( แทรเวล ราคา 8,500.00 บาท

81 เช#ารถตู
ปรับอากาศ 3,000.00 ตกลงราคา 1. ห
างหุ
นส#วนจํากัด ชาตรีทรานสปอร(ต ราคา 3,000.00 บาท ห
างหุ
นส#วนจํากัด ชาตรีทรานสปอร(ต ราคา 3,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/459

2. สํานักงานจิรพันธ(ทัวร( ราคา 3,500.00 บาท ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

3. สํานักงานสุรศักดิ์ อ#อนรัชชา ราคา 4,000.00 บาท

82 เช#ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 53,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร( แทรเวล จํากัด ราคา 53,500.00 บาท บริษัท เวคินทร( แทรเวล จํากัด ราคา 53,500.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/470

2. ห
างหุ
นส#วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 60,000.00 บาท ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558

3. ห
างหุ
นส#วนจํากัด มายเวย( แทรเวล ราคา 64,500.00 บาท

83 เช#ารถบัสปรับอากาศ 13,000.00 ตกลงราคา 1. ห
างหุ
นส#วนจํากัด ทรัพย(เจริญ แทรเวล(2007) ราคา 13,000.00 บาท ห
างหุ
นส#วนจํากัด ทรัพย(เจริญ แทรเวล(2007) ราคา 13,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/481

2. ห
างหุ
นส#วนจํากัด นิวฟZาใหม# ราคา 14,000.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

3. บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร(ต จํากัด ราคา 15,000.00 บาท

84 เช#ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 55,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร( แทรเวล จํากัด ราคา 55,000.00 บาท บริษัท เวคินทร( แทรเวล จํากัด ราคา 55,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/488

2. ห
างหุ
นส#วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 57,500.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

3. ห
างหุ
นส#วนจํากัด มายเวย( แทรเวล ราคา 59,000.00 บาท

85 เช#ารถตู
ปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. ห
างหุ
นส#วนจํากัด ชาตรีทรานสปอร(ต ราคา 18,000.00 บาท ห
างหุ
นส#วนจํากัด ชาตรีทรานสปอร(ต ราคา 18,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/493

2. สํานักงานจิรพันธ(ทัวร( ราคา 19,200.00 บาท ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

3. สํานักงานสุรศักดิ์ อ#อนรัชชา ราคา 19,800.00 บาท
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ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ หรือข�อตกลง

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

86 เช#ารถตู
ปรับอากาศ 15,000.00 ตกลงราคา 1. ห
างหุ
นส#วนจํากัด ชาตรีทรานสปอร(ต ราคา 15,000.00 บาท ห
างหุ
นส#วนจํากัด ชาตรีทรานสปอร(ต ราคา 15,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/501

2. สํานักงานสุรศักดิ์ อ#อนรัชชา ราคา 16,500.00 บาท ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

3. สํานักงานจิรพันธ(ทัวร( ราคา 17,500.00 บาท

87 เช#ารถบัสปรับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร( แทรเวล จํากัด ราคา 12,000.00 บาท บริษัท เวคินทร( แทรเวล จํากัด ราคา 12,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/532

2. ห
างหุ
นส#วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 13,000.00 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

3. ห
างหุ
นส#วนจํากัด มายเวย( แทรเวล ราคา 13,500.00 บาท

88 เช#ารถตู
ปรับอากาศ 15,000.00 ตกลงราคา 1. กมลชัยรถเช#า ราคา 15,000.00 บาท กมลชัยรถเช#า ราคา 15,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/539

2. บริษัท ทรงศักดิ์ แทรเวล จํากัด ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

3. นวรัตน(รถตู
 ราคา 19,200.00 บาท

89 เช#ารถตู
ปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. นายประวิทย(  ชัยสิทธิ์นุสรณ( ราคา 18,000.00 บาท นายประวิทย(  ชัยสิทธิ์นุสรณ( ราคา 18,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/540

2. นายสมใจ  จันทร(รุ#งศรี ราคา 19,500.00 บาท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

3.นายพรชัย  กัญญารัตนมงคล ราคา 20,000.00 บาท
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