
แบบ สขร.1

ลํา เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

1 จ
างซ�อมแซมเปลี่ยนอะไหล�และอุปกรณ� 840,240.00 840,238.90 พิเศษ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� จํากัด บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� จํากัด เสนอรายละเอียด 71/2558

ลิฟต�ของสํานักงาน ก.พ. ราคา 840,238.90 บาท ราคา 840,238.90 บาท งานจ
างฯ ลงวันที่ 20 ก.ค. 2558

ถูกต
อง ครบถ
วน

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 ซื้อน้ําดื่ม 14,406.48 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/1804

ราคา 14,406.48 บาท ราคา 14,406.48 บาท ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

3 ซื้อน้ําดื่ม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. ราคาเหมาะสม นร 1007.5/618

ราคา 4,950.00 บาท ราคา 4,950.00 บาท ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

4 จ
างทําตรายาง 941.60 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ห
างหุ
นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/544

ราคา 941.60 บาท ราคา 941.60 บาท ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

5 จ
างถ�ายเอกสาร 1,875.00 ตกลงราคา ร
านดับเบิ้ลคิวซี ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคาเหมาะสม สลธ.5/1831

ราคา 1,875.00 บาท ราคา 1,875.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

6 จ
างถ�ายเอกสาร 9,045.00 ตกลงราคา 1. ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 9,045.00 บาท ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคาต่ําสุด นร 1007.5/559

2. ห
างหุ
นส�วนสามัญ ก@อปปAB ปริ้น ราคา 10,560.00 บาท ราคา 9,045.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

3. HI Speed Copy Print ราคา 11,625.00 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558

สํานักงาน ก.พ. 

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

 วงเงินที่

จะซื้อหรือ

จ�าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป
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ลํา เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

 วงเงินที่

จะซื้อหรือ

จ�าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

7 จ
างถ�ายเอกสาร 15,600.00 ตกลงราคา 1. ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 15,600.00 บาท ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคาต่ําสุด นร 1007.5/562

2. ห
างหุ
นส�วนสามัญ ก@อปปAB ปริ้น ราคา 17,550.00 บาท ราคา 15,600.00 บาท ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

3. HI Speed Copy Print ราคา 19,500.00 บาท

8 จ
างพิมพ�หนังสือกําลังคนภาครัฐ 2557 : 99,600.00 ตกลงราคา 1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคา 99,600.00 บาท บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/565

ข
าราชการพลเรือนสามัญ 2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด เลย� โปรเซส ราคา 107,800.00 บาท ราคา 99,600.00 บาท ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

3. บริษัท เวิร�ค แอคชวลลี่ จํากัด ราคา 117,150.00 บาท

9 จ
างทําตรายาง 8,774.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ห
างหุ
นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/567

ราคา 8,774.00 บาท ราคา 8,774.00 บาท ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

10 จ
างถ�ายเอกสาร 5,886.00 ตกลงราคา 1. ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 5,886.00 บาท ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคาต่ําสุด นร 1007.5/580

2. ห
างหุ
นส�วนสามัญ ก@อปปAB ปริ้น ราคา 6,531.00 บาท ราคา 5,886.00 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

3. HI Speed Copy Print ราคา 7,176.00 บาท

11 จ
างถ�ายเอกสาร 1,684.20 ตกลงราคา ร
านดับเบิ้ลคิวซี ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคาเหมาะสม สลธ.5/1958

ราคา 1,684.20 บาท ราคา 1,684.20 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

12 จ
างถ�ายเอกสาร 25,500.00 ตกลงราคา 1. ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคา 25,500.00 บาท ร
านดับเบิ้ลคิวซี ราคาต่ําสุด นร 1007.5/605

2. ห
างหุ
นส�วนสามัญ ก@อปปAB ปริ้น ราคา 28,750.00 บาท ราคา 25,500.00 บาท ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

3. HI Speed Copy Print ราคา 31,700.00 บาท

13 จ
างพิมพ�แฟVมนักเรียนทุนรัฐบาล 21,935.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด ราคา 21,935.00 บาท บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/617

ก�อนเดินทางไปศึกษาในต�างประเทศ 2. บริษัท พี.เจน. (1995) จํากัด ราคา 22,684.00 บาท ราคา 21,935.00 บาท ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

3. วรจักร เซ็นเตอร� ราคา 23,540.00 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,462.80 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/615

ราคา 6,462.80 บาท ราคา 6,462.80 บาท ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
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ลํา เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

 วงเงินที่

จะซื้อหรือ

จ�าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

15 จ
างผลิตวีดิทัศน� 35,310.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เซียม เวอร�คส จํากัด จํากัด ราคา 35,310.00 บาท บริษัท เซียม เวอร�คส จํากัด จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/620

2. บริษัท BANGKOK IMPRESS.;LTD ราคา 41,730.00 บาท ราคา 35,310.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

3. บริษัท บ็อกซ� อิน เบรน จํากัด ราคา 53,500.00 บาท

16 จ
างแยกสี 7,490.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร�กรุ@ป จํากัด บริษัท เอบิช อินเตอร�กรุ@ป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/621

ราคา 7,490.00 บาท ราคา 7,490.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

17 จ
างเคลือบลามิเนตใส 393.23 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/622

ราคา 393.23 บาท ราคา 393.23 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,885.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1002/54

ราคา 5,885.00 บาท ราคา 5,885.00 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,990.00 ตกลงราคา ร
าน อัพไอที ร
าน อัพไอที ราคาเหมาะสม นร 1003/400

ราคา 2,990.00 บาท ราคา 2,990.00 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,297.06 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/406

ราคา 11,297.06 บาท ราคา 11,297.06 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,095.88 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/410

ราคา 49,095.88 บาท ราคา 49,095.88 บาท ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,487.50 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/420

ราคา 49,487.50 บาท ราคา 49,487.50 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 44,398.05 ตกลงราคา เค แอล เอส เซอร�วิส แอนด� ซัพพลาย เค แอล เอส เซอร�วิส แอนด� ซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1262

ราคา 44,398.05 บาท ราคา 44,398.05 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 973.70 ตกลงราคา เค แอล เอส เซอร�วิส แอนด� ซัพพลาย เค แอล เอส เซอร�วิส แอนด� ซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1286

ราคา 973.70 บาท ราคา 973.70 บาท ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,553.56 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/158

ราคา 46,553.56 บาท ราคา 46,553.56 บาท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
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ลํา เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ที่ ในการซื้อหรือจ�าง

          ผู�ได�รับการคัดเลือก          และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

 วงเงินที่

จะซื้อหรือ

จ�าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,090.70 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/539

ราคา 47,090.70 บาท ราคา 47,090.70 บาท ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,472.43 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/131

ราคา 6,472.43 บาท ราคา 6,472.43 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 79,200.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/63

ราคา 79,200.00 บาท ราคา 79,200.00 บาท ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,733.32 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/370

ราคา 46,733.32 บาท ราคา 46,733.32 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,911.30 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/371

ราคา 4,911.30 บาท ราคา 4,911.30 บาท ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 44,000.00 ตกลงราคา บริษัท เค.พี.เอส. พรีเมี่ยม โปรดักส� จํากัด บริษัท เค.พี.เอส. พรีเมี่ยม โปรดักส� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/471

ราคา 44,000.00 บาท ราคา 44,000.00 บาท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,816.42 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/509

ราคา 10,816.42 บาท ราคา 10,816.42 บาท ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด� จํากัด บริษัท เนชั่นไวด� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/510

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร� จํากัด บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/40

ราคา 49,305.60 บาท ราคา 49,305.60 บาท ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,010.00 ตกลงราคา ร
าน สองแย
มงอกงาม ร
าน สองแย
มงอกงาม ราคาเหมาะสม นร 1012/44

ราคา 10,010.00 บาท ราคา 10,010.00 บาท ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,995.75 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด เรียมแก
ว คอม แอนด� มีเดีย ห
างหุ
นส�วนจํากัด เรียมแก
ว คอม แอนด� มีเดีย ราคาเหมาะสม นร 1013.9/43

ราคา 49,995.75 บาท ราคา 49,995.75 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
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37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,362.94 ตกลงราคา ร
านทรัพย�มงคลสิริ ร
านทรัพย�มงคลสิริ ราคาเหมาะสม นร 1013.9/45

ราคา 29,362.94 บาท ราคา 29,362.94 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,507.42 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/46

ราคา 1,507.42 บาท ราคา 1,507.42 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,550.48 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/47

ราคา 13,550.48 บาท ราคา 13,550.48 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,890.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด อุดมสาส�น ห
างหุ
นส�วนจํากัด อุดมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/756

ราคา 49,890.00 บาท ราคา 49,890.00 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,921.92 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร� จํากัด บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/916

ราคา 49,921.92 บาท ราคา 49,921.92 บาท ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,035.01 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.3/2371

ราคา 35,035.01 บาท ราคา 35,035.01 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,421.34 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.3/2372

ราคา 28,421.34 บาท ราคา 28,421.34 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,975.50 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/775

ราคา 4,975.50 บาท ราคา 4,975.50 บาท ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,297.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/783

ราคา 18,297.00 บาท ราคา 18,297.00 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 38,803.55 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.2/123

ราคา 38,803.55 บาท ราคา 38,803.55 บาท ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

47 ซื้อหนังสือพิมพ�และวารสารวิชาการ 8,415.00 ตกลงราคา ร
านแตงโมสาส�น ร
านแตงโมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/75

ราคา 8,415.00 บาท ราคา 8,415.00 บาท ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
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48 ซื้อวารสารวิชาการต�างประเทศ 27,550.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ� จํากัด บริษัท นิพนธ� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/136

(5 รายการ) ราคา 27,550.00 บาท ราคา 27,550.00 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,932.92 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.1/14

ราคา 14,932.92 บาท ราคา 14,932.92 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,187.24 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1015/17

ราคา 19,187.24 บาท ราคา 19,187.24 บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,906.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ� (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ� (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1015/18

ราคา 16,906.00 บาท ราคา 16,906.00 บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

52 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,224.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟjศ ไดเรคท� จํากัด บริษัท ออฟฟjศ ไดเรคท� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.2/14

ราคา 46,224.00 บาท ราคา 46,224.00 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

53 ซื้อวัสดุสํานักงาน 45,434.34 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.2/20

ราคา 45,434.34 บาท ราคา 45,434.34 บาท ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

54 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,968.00 ตกลงราคา บริษัท รัตนโกสินทร� เซรามิกค� 4 จํากัด บริษัท รัตนโกสินทร� เซรามิกค� 4 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/25

ราคา 23,968.00 บาท ราคา 23,968.00 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

55 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอก เอ การ�ด จํากัด บริษัท บางกอก เอ การ�ด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/26

ราคา 8,560.00 บาท ราคา 8,560.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,868.77 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1016.1/28

ราคา 26,868.77 บาท ราคา 26,868.77 บาท ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

57 จ
างซ�อมเครื่องอัดเพลท 7,500.00 ตกลงราคา ร
าน ที.ที.ซัพพลาย ร
าน ที.ที.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/408

ราคา 7,500.00 บาท ราคา 7,500.00 บาท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

58 จ
างซ�อมรถจักรยานยนต�ราชการ 120.00 ตกลงราคา ส.เจริญอะไหล� ส.เจริญอะไหล� ราคาเหมาะสม สลธ.5/1771

ราคา 120.00 บาท ราคา 120.00 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
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59 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร� (ศสส.) 1,498.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/528

ราคา 1,498.00 บาท ราคา 1,498.00 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

60 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟVา (สตค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/527

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

61 จ
างซ�อมเครื่องโทรสาร (สพค.) 2,140.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/551

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

62 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร� (สพข.) 1,391.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/552

ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

63 จ
างซ�อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 98,006.65 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/545
ราคา 98,006.65 บาท ราคา 98,006.65 บาท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

64 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟVา (สพค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/553

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

65 จ
างซ�อมกุญแจตู
เหล็กและติดตั้ง 12,305.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/504

พัดลมดูดอากาศ (สวพ.) ราคา 12,305.00 บาท ราคา 12,305.00 บาท ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

66 จ
างซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร�โน@ตบุ@ค 8,239.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/554

(ศสส.) ราคา 8,239.00 บาท ราคา 8,239.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

67 จ
างซ�อมปlmมบ�อบําบัดน้ําเสีย 95,765.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส�วนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/558

บริเวณด
านหลังอาคาร 3 ราคา 95,765.00 บาท ราคา 95,765.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

68 ซื้อแบตเตอรี่ระบบไฟสํารอง 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/556

(EMERGENCY LIGHT) อาคาร 3 ราคา 98,868.00 บาท ราคา 98,868.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

69 จ
างซ�อมแซมผนังโถงบันได อาคาร 3 83,460.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปjBลเอ็น ดีไซน� พลัส จํากัด บริษัท ทริปเปjBลเอ็น ดีไซน� พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/530

(ฝlpงขวาด
านหน
า) ราคา 83,460.00 บาท ราคา 83,460.00 บาท ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558
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70 ซื้อวัสดุและเคมีสําหรับสระว�ายน้ํา 29,639.00 ตกลงราคา  บริษัท ซาคานา พูล แอนด� สวิม จํากัด  บริษัท ซาคานา พูล แอนด� สวิม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/571

ราคา 29,639.00 บาท ราคา 29,639.00 บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

71 จ
างซ�อมวิทยุสื่อสาร 1,177.00 ตกลงราคา บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/582

ราคา 1,177.00 บาท ราคา 1,177.00 บาท ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

72 จ
างซ�อมเครื่องไสกาว (กลุ�มโรงพิมพ�) 4,173.00 ตกลงราคา ร
าน นิตย�ชัย ซัพพลาย แอนด� เซอร�วิส ร
าน นิตย�ชัย ซัพพลาย แอนด� เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/583

ราคา 4,173.00 บาท ราคา 4,173.00 บาท ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

73 จ
างจัดทําช�องสําหรับสอดกระดาษ 24,717.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/555

และรางเลื่อนวางคีย�บอร�ด ราคา 24,717.00 บาท ราคา 24,717.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

74 จ
างซ�อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 98,889.40 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/593

ราคา 98,889.40 บาท ราคา 98,889.40 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

75 จ
างซ�อมเครื่องโทรสาร (สวพ.) 1,551.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/586

ราคา 1,551.50 บาท ราคา 1,551.50 บาท ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

76 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟVา (ศกศ.) 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/587

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

77 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟVา (กบส.) 2,033.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/588

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

78 ซื้อน้ํายากําจัดกลิ่นและสิ่งอุดตัน 25,519.50 ตกลงราคา บริษัท รีเสิร�ชโปรดักส� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด บริษัท รีเสิร�ชโปรดักส� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/526

ในท�อระบายน้ํา ราคา 25,519.50 บาท ราคา 25,519.50 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

79 จ
างซ�อมเครื่องโทรสาร (ส�วนกลาง) 5,029.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/585

ราคา 5,029.00 บาท ราคา 5,029.00 บาท ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

80 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ� พระฉายาลักษณ� 3,500.00 ตกลงราคา ร
าน ธงอารีรัตน� (ทรีพพริ้นท�) ร
าน ธงอารีรัตน� (ทรีพพริ้นท�) ราคาเหมาะสม สลธ.5/2040

และขาตั้ง ราคา 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
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81 จ
างซ�อมเครื่องถ�ายเอกสารสี 3,531.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ� (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ� (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/557

(กลุ�มโรงพิมพ�) ราคา 3,531.00 บาท ราคา 3,531.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

82 จ
างย
ายเครื่องปรับอากาศจากอาคาร 9 98,975.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/594

มาติดตั้งห
อง ก.พ.ค. อาคาร 2 ราคา 98,975.00 บาท ราคา 98,975.00 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

83 ซื้อวัสดุงานซ�อม 99,703.67 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/6003

ราคา 99,703.67 บาท ราคา 99,703.67 บาท ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

84 จ
างซ�อมแซมโซฟา 99,510.00 ตกลงราคา บริษัท ที.พี.เฟอร�นิเจอร� เฮ
าส� จํากัด บริษัท ที.พี.เฟอร�นิเจอร� เฮ
าส� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/546

ราคา 99,510.00 บาท ราคา 99,510.00 บาท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

85 จ
างซ�อมปlmมน้ําดี อาคาร 9 99,831.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส�วนจํากัด ปวรุตม� เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/595

ราคา 99,831.00 บาท ราคา 99,831.00 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

86 จ
างซ�อมเครื่องโปรเจ็คเตอร� ห
องประชุม 1, 67,517.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/608

2 และ 3 อาคารที่ทําการ สํานักงาน ก.พ. ราคา 67,517.00 บาท ราคา 67,517.00 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

87 จ
างขนย
ายวัสดุและครุภัณฑ�ต�าง ๆ 28,480.32 ตกลงราคา นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/169

ภายในสํานักงาน ก.พ. ราคา 28,480.32 บาท ราคา 28,480.32 บาท ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

88 จ
างซ�อมเครื่องถ�ายเอกสาร 38,484.69 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/589

ราคา 38,484.69 บาท ราคา 38,484.69 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

89 เช�ารถบัสปรับอากาศ 52,000.00 ตกลงราคา 1. ห
างหุ
นส�วนจํากัด ทรัพย�เจริญ แทรเวล (2007) ราคา 52,000.00 บาท ห
างหุ
นส�วนจํากัด ทรัพย�เจริญ แทรเวล (2007) ราคา 52,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/572

2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด นิวฟVาใหม� แทรเวล ราคา 54,000.00 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

3. ห
างหุ
นส�วนจํากัด ชัยสิทธิ์ทรานสปอร�ต ราคา 55,000.00 บาท

90 เช�ารถตู
ปรับอากาศ 16,800.00 ตกลงราคา 1. ร
านสไมย� คาร�เร็น ราคา 16,800.00 บาท ร
านสไมย� คาร�เร็น ราคา 16,800.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/579

2. ร
านสมมะลวน คาร�เร็น ราคา 17,400.00 บาท    ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

3. นายปรีชา ปฐมเศวตตระกูล ราคา 18,000.00 บาท
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91 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 66,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคา 66,500.00 บาท บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคา 66,500.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/574

2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 69,500.00 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

3. ห
างหุ
นส�วนจํากัด มายเวย� แทรเวล ราคา 72,000.00 บาท

92 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 27,900.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคา 27,900.00 บาท บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคา 27,900.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/597

2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 29,500.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

3. ห
างหุ
นส�วนจํากัด มายเวย� แทรเวล ราคา 30,500.00 บาท

93 เช�ารถตู
ปรับอากาศและรถกระบะ 70,200.00 ตกลงราคา 1. นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม ราคา 70,200.00 บาท นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม ราคา 70,200.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/601

2. นายกฤษดา  ผ�องใส ราคา 78,500.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

3. นายศิรพงศ�  เฉยทอง ราคา 80,200.00 บาท

94 เช�ารถตู
ปรับอากาศ 3,000.00 ตกลงราคา 1. ห
างหุ
นส�วนจํากัด ชาตรีรุ�งเรือง ทรานสปอร�ต ราคา 3,000.00 บาท ห
างหุ
นส�วนจํากัด ชาตรีรุ�งเรือง ทรานสปอร�ต ราคา 3,000.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/602

2. สํานักงานจิรพันธ�ทัวร� ราคา 3,500.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

3. สํานักงานสุรศักดิ์ อ�อนรัชชา ราคา 4,000.00 บาท

95 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 35,900.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคา 35,900.00 บาท บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคา 35,900.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/606

2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด มายเวย� แทรเวล ราคา 38,000.00 บาท ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

3. ห
างหุ
นส�วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 39,000.00 บาท

96 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 50,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคา 50,500.00 บาท บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคา 50,500.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/607

2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 53,000.00 บาท ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

3. ห
างหุ
นส�วนจํากัด มายเวย� แทรเวล ราคา 54,500.00 บาท

97 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 36,600.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคา 36,600.00 บาท บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคา 36,600.00 บาท ราคาต่ําสุด นร 1007.5/616

2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด ไทยแสน บริการ ราคา 40,500.00 บาท ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

3. ห
างหุ
นส�วนจํากัด มายเวย� แทรเวล ราคา 43,500.00 บาท
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98 เช�าห
องประชุมพร
อมอุปกรณ� 66,000.00 ตกลงราคา โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอํา บีช รีสอร�ท - โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอํา บีช รีสอร�ท - ราคาเหมาะสม นร 1007.5/573

แอนด� สปา จังหวัดเพชรบุรี แอนด� สปา จังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

ราคา 66,000.00 บาท ราคา 66,000.00 บาท

99 เช�าห
องประชุม 96,250.00 ตกลงราคา โรงแรม แกรนด� เซ็นเตอร� พอยต� เพลินจิต โรงแรม แกรนด� เซ็นเตอร� พอยต� เพลินจิต ราคาเหมาะสม นร 1007.5/609

กรุงเทพมหานคร (บริษัท แอล แอนด� เอช - กรุงเทพมหานคร (บริษัท แอล แอนด� เอช - ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

โฮเทล แมเนจเมนท� จํากัด) โฮเทล แมเนจเมนท� จํากัด) 

ราคา 96,250.00 บาท ราคา 96,250.00 บาท
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