
                    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
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนิน 14,250,000.00 14,247,800.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยแม,ฟ.าหลวง มหาวิทยาลัยแม,ฟ.าหลวง เสนอ 23/2560

โครงการเสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนา ราคา 14,247,765.00 บาท ราคา 14,247,450.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

คุณภาพชีวิตของข
าราชการในจังหวัดชายแดน งานจ
างฯ

ภาคใต
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตรงตามที่

(มหาวิทยาลัยแม,ฟ.าหลวง) สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนิน 9,600,000.00 9,600,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เสนอ 24/2560

โครงการเสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนา ราคา 9,600,000.00 บาท ราคา 9,564,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

คุณภาพชีวิตของข
าราชการในจังหวัดชายแดน งานจ
างฯ

ภาคใต
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตรงตามที่

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม,) สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนธันวาคม 2559

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

3 จ
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนิน 10,800,000.00 10,800,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยขอนแก,น มหาวิทยาลัยขอนแก,น เสนอ 25/2560

โครงการเสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนา ราคา 10,800,000.00 ราคา 10,800,000.00 รายละเอียด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

คุณภาพชีวิตของข
าราชการในจังหวัดชายแดน งานจ
างฯ

ภาคใต
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตรงตามที่

(มหาวิทยาลัยขอนแก,น) สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 จ
างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดําเนิน 11,400,000.00 11,400,000.00 วิธีตกลง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ 26/2560

โครงการเสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนา ราคา 11,400,000.00 บาท ราคา 11,400,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

คุณภาพชีวิตของข
าราชการในจังหวัดชายแดน งานจ
างฯ

ภาคใต
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตรงตามที่

(มหาวิทยาลัยบูรพา) 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 ซื้อเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ (Optical Mark 1,700,000.00 1,690,600.00 สอบราคา บริษัท คอนโทรล ดาต
า (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คอนโทรล ดาต
า (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ 27/2560

Reader : OMR) พร
อมติดตั้ง สําหรับโครงการ ราคา 1,433,800.00 บาท ราคา 1,410,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ปรับปรุงระบบการประมวลผลการสอบ คุณลักษณะ

เฉพาะ

ของเครื่องตรวจ

กระดาษคําตอบ

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 ซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView 1,380,000.00 1,379,983.50 พิเศษ บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลติ้ง จํากัด บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลติ้ง จํากัด เสนอ นร 1007.5/894

ราคา 1,379,983.50 บาท ราคา 1,379,983.50 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

แบบประเมินฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างปรับปรุงระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิ 1,000,000.00 1,000,000.00 พิเศษ จุฬาลงกรณ]มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ]มหาวิทยาลัย เสนอ 28/2560

ด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส] (e-Accreditation) ราคา 1,000,000.00 บาท ราคา 980,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559

งานจ
างฯ

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 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,840.85 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/897

ราคา 2,840.85 บาท ราคา 2,840.85 บาท ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

2 จ
างทําตรายาง 1,134.20 ตกลงราคา ห
างหุ
นส,วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ] ห
างหุ
นส,วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ] ราคาเหมาะสม นร 1007.5/931

ราคา 1,134.20 บาท ราคา 1,134.20 บาท ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,606.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/939

ราคา 29,606.90 บาท ราคา 29,606.90 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,075.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส,วนสามัญ อุดมสาส]น ห
างหุ
นส,วนสามัญ อุดมสาส]น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/940

ราคา 4,075.00 บาท ราคา 4,075.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

5 จ
างถ,ายเอกสาร 12,316.40 ตกลงราคา ร
านกbอปป;c ปริ้น ร
านกbอปป;c ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/944

ราคา 12,316.40 บาท ราคา 12,316.40 บาท ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

6 จ
างถ,ายเอกสาร 8,288.00 ตกลงราคา ร
านกbอปป;c ปริ้น ร
านกbอปป;c ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/945

ราคา 8,288.00 บาท ราคา 8,288.00 บาท ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

7 จ
างถ,ายเอกสาร 74,880.00 ตกลงราคา ร
านกbอปป;c ปริ้น ร
านกbอปป;c ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/960

ราคา 74,880.00 บาท ราคา 74,880.00 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

8 จ
างพิมพ]เอกสารดําเนินการสอบ 63,225.36 ตกลงราคา บริษัท จัณวาณิชย] ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท จัณวาณิชย] ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/969

ราคา 63,225.36 บาท ราคา 63,225.36 บาท ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

9 ซื้อน้ําดื่ม 12,076.02 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย] ไอ วอเตอร] จํากัด บริษัท หยดทิพย] ไอ วอเตอร] จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/3427

ราคา 12,076.02 บาท ราคา 12,076.02 บาท ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

10 ซื้อน้ําดื่ม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. ราคาเหมาะสม นร 1007.5/923

ราคา 4,950.00 บาท ราคา 4,950.00 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
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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

11 ซื้อวัสดุงานบ
านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห
างหุ
นส,วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห
างหุ
นส,วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/965

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,729.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ]กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ]กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/209.1

ราคา 15,729.00 บาท ราคา 15,729.00 บาท ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,114.20 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/219

ราคา 16,114.20 บาท ราคา 16,114.20 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,691.64 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1002/96

ราคา 1,691.64 บาท ราคา 1,691.64 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,457.60 ตกลงราคา ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1003/611

ราคา 42,457.60 บาท ราคา 42,457.60 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,220.70 ตกลงราคา ร
านดี เจ็ดเจ็ด ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ] ร
านดี เจ็ดเจ็ด ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ] ราคาเหมาะสม ศสล.1/1479

ราคา 3,220.70 บาท ราคา 3,220.70 บาท ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,679.71 ตกลงราคา 1. ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส,วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1004.1/1977

   ราคา 41,679.71 บาท ราคา 41,679.71 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559

2. บริษัท ออฟฟeศเวิร]ค จํากัด

   ราคา 42,766.83 บาท

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,960.90 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/660

ราคา 31,960.90 บาท ราคา 31,960.90 บาท ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 753.71 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ]กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ]กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/246

ราคา 753.71 บาท ราคา 753.71 บาท ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559
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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

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,235.00 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/257

ราคา 11,235.00 บาท ราคา 11,235.00 บาท ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,567.30 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/258

ราคา 48,567.30 บาท ราคา 48,567.30 บาท ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,415.44 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/525

ราคา 3,415.44 บาท ราคา 3,415.44 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 97,584.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร] จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร] จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/530

ราคา 97,584.00 บาท ราคา 97,584.00 บาท ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,956.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/831

ราคา 32,956.00 บาท ราคา 32,956.00 บาท ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,530.30 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/99

ราคา 49,530.30 บาท ราคา 49,530.30 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,186.44 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/53

ราคา 41,186.44 บาท ราคา 41,186.44 บาท ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 38,520.00 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ]กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ]กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/56

ราคา 38,520.00 บาท ราคา 38,520.00 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 37,974.30 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/59

ราคา 37,974.30 บาท ราคา 37,974.30 บาท ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,046.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส,วนสามัญ อุดมสาส]น ห
างหุ
นส,วนสามัญ อุดมสาส]น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/1441

ราคา 41,046.00 บาท ราคา 41,046.00 บาท ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

หนา้ที� 7 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

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,270.20 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/400

ราคา 6,270.20 บาท ราคา 6,270.20 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,579.55 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.3/4856

ราคา 99,579.55 บาท ราคา 99,579.55 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,618.28 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1865

ราคา 21,618.28 บาท ราคา 21,618.28 บาท ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,480.70 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.2/133

ราคา 22,480.70 บาท ราคา 22,480.70 บาท ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

34 ซื้อวารสารวิชาการต,างประเทศ 30,500.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ] จํากัด บริษัท นิพนธ] จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/194

(6 รายการ / 11 เล,ม) ราคา 30,500.00 บาท ราคา 30,500.00 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

35 ซื้อหนังสือพิมพ]และวารสารวิชาการ (ม.ค. 60) 9,100.00 ตกลงราคา ร
านแตงโมสาส]น ร
านแตงโมสาส]น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/195

ราคา 9,100.00 บาท ราคา 9,100.00 บาท ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,055.75 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.1/131

ราคา 5,055.75 บาท ราคา 5,055.75 บาท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,407.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.1/136

ราคา 26,407.60 บาท ราคา 26,407.60 บาท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,247.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ]กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ]กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.2/25

ราคา 2,247.00 บาท ราคา 2,247.00 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 37,050.00 ตกลงราคา ร
าน อ.เฉลิมศรี ร
าน อ.เฉลิมศรี ราคาเหมาะสม นร 1007.007.1/33

ราคา 37,050.00 บาท ราคา 37,050.00 บาท ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559

หนา้ที� 8 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

40 จ
างซ,อมปfgมบ,อเติมอากาศ 98,814.50 ตกลงราคา ห
างหุ
นส,วนจํากัด ปวรุตม] เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส,วนจํากัด ปวรุตม] เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/895

(AERATION TANK : EJ1) อาคาร 9 ราคา 98,814.50 บาท ราคา 98,814.50 บาท ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

41 ซื้อวัสดุงานซ,อม 98,666.84 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ]เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ]เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/896

ราคา 98,666.84 บาท ราคา 98,666.84 บาท ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

42 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟ.า 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/898

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

43 จ
างซ,อมเครื่องปริ้นเตอร] 2,033.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/899

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

44 จ
างซ,อมเครื่องปริ้นเตอร] 3,156.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/900

ราคา 3,156.50 บาท ราคา 3,156.50 บาท ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

45 จ
างซ,อมเครื่องคอมพิวเตอร] 2,140.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/901

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

46 จ
างซ,อมเครื่องโทรสาร 2,140.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/902

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

47 จ
างซ,อมเครื่องคอมพิวเตอร]โนbตบุbค 3,210.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/903

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

48 จ
างซ,อมเครื่องปริ้นเตอร] 2,247.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/904

ราคา 2,247.00 บาท ราคา 2,247.00 บาท ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

49 จ
างซ,อมแซมอุปกรณ]ลิฟต] ตัวที่ 2 อาคาร 3 12,358.50 ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร] จํากัด บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร] จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/915

ราคา 12,358.50 บาท ราคา 12,358.50 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

หนา้ที� 9 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
างซ,อมเครื่องปริ้นเตอร] ห
องประชุม 5 และ 6 54,035.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/924

ราคา 54,035.00 บาท ราคา 54,035.00 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

51 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟ.า 2,033.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/925

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

52 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟ.า 1,284.00 ตกลงราคา 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 8 ธันวาคม 2559

53 จ
างซ,อมเครื่องเรียงกระดาษ 15,515.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/927

ราคา 15,515.00 บาท ราคา 15,515.00 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

54 จ
างซ,อมท,อเมนน้ําดับเพลิง 26,750.00 ตกลงราคา บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/928

บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร 3 ราคา 26,750.00 บาท ราคา 26,750.00 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

55 จ
างซ,อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 89,596.45 ตกลงราคา ห
างหุ
นส,วนจํากัด ปวรุตม] เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส,วนจํากัด ปวรุตม] เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/930

ราคา 89,596.45 บาท ราคา 89,596.45 บาท ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

56 ซื้อเครื่องทองน
อย 1,500.00 ตกลงราคา 1. ร
านธงอารีรัตน] (ทรีพริ้นท]) 1. ร
านธงอารีรัตน] (ทรีพริ้นท]) ราคาเหมาะสม สลธ.5/3562

   ราคา 700.00 บาท    ราคา 700.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

2. ร
านธงวันชาติ 2. ร
านธงวันชาติ

   ราคา 800.00 บาท    ราคา 800.00 บาท

   รวมเปnนเงิน 1,500.00 บาท    รวมเปnนเงิน 1,500.00 บาท

57 จ
างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษ 400.00 ตกลงราคา ร
านเฮงประสงค] ร
านเฮงประสงค] ราคาเหมาะสม สลธ.5/3581

ราคา 400.00 บาท ราคา 400.00 บาท ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559

58 ซื้อเครื่องโทรสาร 48,150.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/948

ราคา 48,150.00 บาท ราคา 48,150.00 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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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

59 ซื้อผ
าต,วน 24,717.00 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ]เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ]เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/950

ราคา 24,717.00 บาท ราคา 24,717.00 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559

60 จ
างซ,อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 49,867.35 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/951

ราคา 49,867.35 บาท ราคา 49,867.35 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

61 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟ.า 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/952

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

62 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟ.า 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/953

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

63 จ
างซ,อมเครื่องสํารองไฟฟ.า 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/954

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

64 จ
างซ,อมเครื่องปริ้นเตอร] 1,551.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/955

ราคา 1,551.50 บาท ราคา 1,551.50 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

65 จ
างซ,อมเครื่องปริ้นเตอร] 2,728.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/956

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

66 จ
างซ,อมเครื่องปริ้นเตอร] 2,728.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/957

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

67 จ
างซ,อมเครื่องคอมพิวเตอร] 2,140.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/958

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

68 จ
างซ,อมเครื่องปริ้นเตอร] 535.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร]วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/959

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559
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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

69 จ
างซ,อมกล
องวงจรปeด บริเวณอาคาร 1 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ทรูแอดวานซ] โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรูแอดวานซ] โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/961

อาคาร 2 และอาคาร 3 ราคา 94,588.00 บาท ราคา 94,588.00 บาท ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

70 เช,ารถบัสปรับอากาศ 22,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/912

ราคา 22,000.00 บาท ราคา 22,000.00 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

71 เช,ารถตู
ปรับอากาศ 3,000.00 ตกลงราคา นายพิเชษฐ]  สุวรรณมา นายพิเชษฐ]  สุวรรณมา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/913

ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

72 เช,ารถตู
ปรับอากาศ 2,500.00 ตกลงราคา นายบัญชรัตน]  รัตนพันธ] นายบัญชรัตน]  รัตนพันธ] ราคาเหมาะสม นร 1007.5/916

ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

73 เช,ารถตู
ปรับอากาศ 2,300.00 ตกลงราคา นายไพศาล  แต
มวงษ] นายไพศาล  แต
มวงษ] ราคาเหมาะสม นร 1007.5/917

ราคา 2,300.00 บาท ราคา 2,300.00 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

74 เช,ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 43,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/918

ราคา 43,000.00 บาท ราคา 43,000.00 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

75 เช,ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 68,000.00 ตกลงราคา นายศรันย]วิทย]  เงินแย
ม นายศรันย]วิทย]  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/929

ราคา 68,000.00 บาท ราคา 68,000.00 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

76 เช,ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/936

ราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

77 เช,ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 46,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/937

ราคา 46,000.00 บาท ราคา 46,000.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

78 เช,ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 29,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/938

ราคา 29,000.00 บาท ราคา 29,000.00 บาท ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559
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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

79 เช,ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/941

ราคา 75,000.00 บาท ราคา 75,000.00 บาท ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559

80 เช,ารถบัสปรับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/963

ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

81 เช,ารถตู
ปรับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร] แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/964

ราคา 5,400.00 บาท ราคา 5,400.00 บาท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

82 เช,ารถตู
ปรับอากาศ 13,500.00 ตกลงราคา นายนิมิตร  ดาวเรือง นายนิมิตร  ดาวเรือง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/968

ราคา 13,500.00 บาท ราคา 13,500.00 บาท ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
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