
                    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
างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด
านสารสนเทศทรัพยากร 19,570,600.00 19,474,000.00 e-bidding 1. บริษัท แอ็ดวานซ0 อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด บริษัท แอ็ดวานซ0 อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด เสนอ 50/2561

บุคคล : โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ราคา 15,300,000.00 บาท ราคา 15,300,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

2. บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด งานจ
างฯ

3. บริษัท เอ็นเตอร0ไพรส0ซิสเต็ม จํากัด ตรงตามที่

ผู
เสนอราคาลําดับที่ 2 และ 3 สํานักงาน ก.พ.

ยื่นข
อเสนอไมAเปBนไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด กําหนด

จึงไมAรับพิจารณาข
อเสนอของบริษัทฯ และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกันยายน 2561

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

2 ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร0สําหรับงานสํานักงาน 1,504,800.00 1,504,420.00 e-bidding 1. บริษัท แพลนเน็ท แอร0 จํากัด บริษัท แพลนเน็ท แอร0 จํากัด เสนอ 53/2561

พร
อมโปรแกรมปฏิบัติการ (Operating System) ราคา 999,400.00 บาท ราคา 999,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด งานจ
างฯ

ราคา 1,045,000.00 บาท ตรงตามที่

3. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด สํานักงาน ก.พ.

ราคา 1,278,350.40 บาท กําหนด

4. บริษัท ไอที เทคโนโลยี แอนด0 ซัพพลาย จํากัด และเสนอราคา

ราคา 1,335,000.00 บาท เหมาะสม

5. บริษัท อินฟอร0เจนดาต
าซิสเท็ม จํากัด

ราคา 1,434,484.80 บาท

6. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส0 จํากัด

ราคา 1,455,628.00 บาท

7. บริษัท แนส คอมพ0 เอ็ดดูเคท จํากัด

ราคา 1,474,400.00 บาท

8. บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร0เปอร0เรชั่น จํากัด

9. บริษัท บิ๊กบูม เอเชีย จํากัด

ผู
เสนอราคาลําดับที่ 8 และ 9

ยื่นข
อเสนอไมAเปBนไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

จึงไมAรับพิจารณาข
อเสนอของบริษัทฯ
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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 จ
างพัฒนา Mobile Application การสรรหาและเลือกสรร 995,000.00 995,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย เสนอ 51/2561

ราคา 995,000.00 บาท ราคา 970,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 18 กันยายน 2561

งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร0 Tablet พร
อมอุปกรณ0 480,000.00 479,360.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) เสนอ 52/2561

ราคา 420,938.00 บาท ราคา 420,938.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 18 กันยายน 2561

2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส0 จํากัด คุณลักษณะ

ราคา 423,720.00 บาท เฉพาะฯ

3. บริษัท แอ็ดวานซ0 อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด ตรงตามที่

ราคา 602,624.00 บาท สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด
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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
างพิมพ0หนังสือสมเด็จพุทธโฆษาจารย0 (ป.อ. ปยุตโต) 150,000.00 141,250.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พิมพ0สวย จํากัด บริษัท พิมพ0สวย จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/654

ราคา 141,250.00 บาท ราคา 141,250.00 บาท ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

2. บริษัท วาย.เค.เอช.กราฟaค เพรส จํากัด

ราคา 164,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นสAวนจํากัด เจริญวิทย0การพิมพ0

ราคา 207,000.00 บาท

4 จ
างเหมาจัดเก
าอี้หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/655

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

5 จ
างถAายเอกสาร 20,000.00 11,208.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน กdอปปef ปริ้น ร
าน กdอปปef ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/742

ราคา 11,208.00 บาท ราคา 11,208.00 บาท ลงวันที่ 24 กันยายน 2561

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,000.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นสAวนจํากัด อุดมสาส0น ห
างหุ
นสAวนจํากัด อุดมสาส0น ราคาต่ําสุด นร 1006/29

ราคา 14,700.00 บาท ราคา 14,700.00 บาท ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

2. ร
าน อุดมพิทยา

ราคา 15,300.00 บาท

3. บริษัท ออฟฟaศ แลนด0 จํากัด

ราคา 15,450.00 บาท

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 76,030.00 75,873.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/120

ราคา 75,873.70 บาท ราคา 75,873.70 บาท ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,388.17 28,388.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/43

ราคา 28,388.17 บาท ราคา 28,388.17 บาท ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
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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

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 70,000.00 67,320.12 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร0 ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร0 ราคาต่ําสุด นร 1013.9/45

ราคา 67,320.12 บาท ราคา 67,320.12 บาท ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

2. ร
าน ทรัพย0มงคลสิริ

ราคา 73,771.15 บาท

3. ร
าน เลิศทวีกิจ

ราคา 75,829.83 บาท

10 จ
างซAอมแซมเปลี่ยนอะไหลAและอุปกรณ0ลิฟต0อาคาร 10 341,544.00 341,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร0 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร0 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/662

ราคา 341,544.00 บาท ราคา 341,544.00 บาท ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

11 ซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบขวด 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส0 จํากัด บริษัท แสงเอกซัพพลายส0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/678

ราคา 14,124.00 บาท ราคา 14,124.00 บาท ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

12 จ
างขนย
ายวัสดุและครุภัณฑ0ตAาง ๆ 45,852.00 45,852.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/680

ราคา 45,852.00 บาท ราคา 45,852.00 บาท ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

13 จ
างซAอมเครื่องขยายเสียงและลําโพง 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นสAวนจํากัด ภัทรรุAงโรจน0 ห
างหุ
นสAวนจํากัด ภัทรรุAงโรจน0 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/684

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ราคา 250,000.00 บาท ราคา 250,000.00 บาท ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

14 ซื้อโตdะพับไม
อัดยางปaดทับด
วยโฟเมก
าขาว 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นสAวนจํากัด นาวาเฟอร0นิเจอร0 ห
างหุ
นสAวนจํากัด นาวาเฟอร0นิเจอร0 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/687

ราคา 180,000.00 บาท ราคา 180,000.00 บาท ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

15 ซื้อโทรศัพท0ตั้งโตdะ 72,225.00 72,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/688

ราคา 72,225.00 บาท ราคา 72,225.00 บาท ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

16 จ
างซAอมเครื่องปริ้นเตอร0 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/693

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 11 กันยายน 2561

17 จ
างซAอมเครื่องสํารองไฟฟkา 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/694

ราคา 3,852.00 บาท ราคา 3,852.00 บาท ลงวันที่ 11 กันยายน 2561

18 จ
างซAอมเครื่องสํารองไฟฟkา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/695

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
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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

19 จ
างซAอมเครื่องสํารองไฟฟkา 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/696

ราคา 3,317.00 บาท ราคา 3,317.00 บาท ลงวันที่ 11 กันยายน 2561

20 จ
างซAอมเครื่องคอมพิวเตอร0 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/697

ราคา 3,531.00 บาท ราคา 3,531.00 บาท ลงวันที่ 11 กันยายน 2561

21 จ
างซAอมเครื่องคอมพิวเตอร0 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/697.1

ราคา 5,457.00 บาท ราคา 5,457.00 บาท ลงวันที่ 11 กันยายน 2561

22 จ
างซAอมเครื่องปรับอากาศ 86,215.25 86,215.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/698

ราคา 86,215.25 บาท ราคา 86,215.25 บาท ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

23 จ
างซAอมแซมทAอระบายน้ําฝน ทAอสูบน้ําและฟุตวาล0ว 161,570.00 161,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/699

ปmnมระบบดับเพลิง ราคา 161,570.00 บาท ราคา 161,570.00 บาท ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

24 จ
างซAอมเครื่องปริ้นเตอร0 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/720

ราคา 3,103.00 บาท ราคา 3,103.00 บาท ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

25 จ
างซAอมเครื่องโทรสาร 2,514.50 2,514.50 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/721

ราคา 2,514.50 บาท ราคา 2,514.50 บาท ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

26 จ
างซAอมเครื่องคอมพิวเตอร0 4,992.00 4,992.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/722

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

27 จ
างซAอมแซมกระจกบริเวณห
องน้ําหญิงอาคาร 6 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยนัน  มีอินทร0 นายชัยยนัน  มีอินทร0 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/735

ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที่ 19 กันยายน 2561

28 จ
างขนย
ายวัสดุและครุภัณฑ0ตAาง ๆ 4,002.00 4,002.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/738

ราคา 4,002.00 บาท ราคา 4,002.00 บาท ลงวันที่ 21 กันยายน 2561

29 จ
างซAอมเครื่องปรับอากาศ 66,163.45 66,163.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร0เอสเอส-อินเตอร0 จํากัด บริษัท อาร0เอสเอส-อินเตอร0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/741

ราคา 66,163.45 บาท ราคา 66,163.45 บาท ลงวันที่ 21 กันยายน 2561

30 ซื้อแบตเตอรี่ 9,116.40 9,116.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรไมโครเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โปรไมโครเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/748

ราคา 9,116.40 บาท ราคา 9,116.40 บาท ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
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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

31 จ
างเหมาเชAาห
องประชุม 105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง สโมสรทหารบก (วิภาวดี) สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ราคาเหมาะสม นร 1007.5/689

ราคา 105,000.00 บาท ราคา 105,000.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

32 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากทAาอากาศยาน 20,000.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ0 แอนด0 วนิดาทัวร0 จํากัด บริษัท ประดิษฐ0 แอนด0 วนิดาทัวร0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/686

แมAฟkาหลวงไปสถานที่อบรมจังหวัดพะเยา ราคา 8,700.00 บาท ราคา 8,700.00 บาท ลงวันที่ 7 กันยายน 2561
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