
                    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
างซ�อมแซมและเปลี่ยนอะไหล�และอุปกรณ�ลิฟต� 1,997,700.00 1,997,636.50 พิเศษ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� จํากัด บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� จํากัด เสนอ 64/2560

ราคา 1,997,636.50 บาท ราคา 1,990,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

งานจ
างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

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

1 จ
างรื้อท�อเหล็กรอบ Cooling Tower 195,756.50 195,756.50 ตกลงราคา บริษัท โคแอค กราวด� จํากัด บริษัท โคแอค กราวด� จํากัด เสนอ 63/2560

บริเวณดาดฟGาอาคาร 3 ราคา 195,756.50 บาท ราคา 195,756.50 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

งานจ
างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างซ�อมแซมระบบกล
องวงจรปHด 498,600.00 498,513.00 ตกลงราคา บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด เสนอ 65/2560

ของสํานักงาน ก.พ. ราคา 498,513.00 บาท ราคา 498,513.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 2 จาก 9



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
างเคลือบลามิเนตชนิดด
าน 1,431.13 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/528

ราคา 1,431.13 บาท ราคา 1,431.13 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

4 จ
างเหมาจัดเก
าอี้ห
องฝMกอบรม 2,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน นายมนูญ  ประจัน ราคาเหมาะสม นร 1007.5/531

ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

5 จ
างถ�ายเอกสาร 21,872.00 ตกลงราคา ร
าน กOอปปPQ ปริ้น ร
าน กOอปปPQ ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/532

ราคา 21,872.00 บาท ราคา 21,872.00 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

6 จ
างทําตรายาง 1,209.10 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ห
างหุ
นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/536

ราคา 1,209.10 บาท ราคา 1,209.10 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

7 จ
างถ�ายเอกสาร 10,190.40 ตกลงราคา ร
าน กOอปปPQ ปริ้น ร
าน กOอปปPQ ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/547

ราคา 10,190.40 บาท ราคา 10,190.40 บาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

8 จ
างถ�ายเอกสาร 7,976.00 ตกลงราคา ร
าน กOอปปPQ ปริ้น ร
าน กOอปปPQ ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/548

ราคา 7,976.00 บาท ราคา 7,976.00 บาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

9 จ
างพิมพ�หนังสือมุมมองมุมคิด 10 69,000.00 ตกลงราคา บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/558

ราคา 69,000.00 บาท ราคา 69,000.00 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

10 จ
างเคลือบลามิเนตชนิดด
านใส 370.76 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/573

ราคา 370.76 บาท ราคา 370.76 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

11 จ
างเหมาจัดเก
าอี้ห
องฝMกอบรม 2,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน นายมนูญ  ประจัน ราคาเหมาะสม นร 1007.5/575

ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

12 จ
างถ�ายเอกสาร 5,246.00 ตกลงราคา ร
าน กOอปปPQ ปริ้น ร
าน กOอปปPQ ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/583

ราคา 5,246.00 บาท ราคา 5,246.00 บาท ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

13 จ
างถ�ายเอกสาร 11,280.00 ตกลงราคา ร
าน กOอปปPQ ปริ้น ร
าน กOอปปPQ ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/586

ราคา 11,280.00 บาท ราคา 11,280.00 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

หนา้ที� 3 จาก 9



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

14 จ
างทําตรายาง 1,647.80 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ห
างหุ
นส�วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/594

ราคา 1,647.80 บาท ราคา 1,647.80 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

15 ซื้อน้ําดื่ม 15,418.70 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด บริษัท หยดทิพย� ไอ วอเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/1883

ราคา 15,418.70 บาท ราคา 15,418.70 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

16 ซื้อน้ําดื่ม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. ราคาเหมาะสม นร 1001/556

ราคา 4,950.00 บาท ราคา 4,950.00 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,032.51 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด บริษัท ซีโอแอล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1002/70

ราคา 1,032.51 บาท ราคา 1,032.51 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,839.44 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ�กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/387

ราคา 6,839.44 บาท ราคา 6,839.44 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,024.10 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด� จํากัด บริษัท เนชั่นไวด� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/388

ราคา 6,024.10 บาท ราคา 6,024.10 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 45,953.83 ตกลงราคา 1. บริษัท ออฟฟHศเวิร�ค จํากัด บริษัท ออฟฟHศเวิร�ค จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1004.1/789

ราคา 45,953.83 บาท ราคา 45,953.83 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 46,125.56 บาท

3. ห
างหุ
นส�วนจํากัด แสงวัฒนาไพศาล

ราคา 46,542.33 บาท

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร� จํากัด บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/26

ราคา 49,305.60 บาท ราคา 49,305.60 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,755.00 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1006/28

ราคา 49,755.00 บาท ราคา 49,755.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

หนา้ที� 4 จาก 9



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

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,332.48 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/108

ราคา 16,332.48 บาท ราคา 16,332.48 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,142.69 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/31

ราคา 27,142.69 บาท ราคา 27,142.69 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,161.40 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/147

ราคา 2,161.40 บาท ราคา 2,161.40 บาท ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,278.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/55

ราคา 48,278.40 บาท ราคา 48,278.40 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 51,905.70 ตกลงราคา ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ราคาเหมาะสม นร 1013.9/40

ราคา 51,905.70 บาท ราคา 51,905.70 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,711.60 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ�กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ�กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/473

ราคา 12,711.60 บาท ราคา 12,711.60 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,642.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/474

ราคา 48,642.20 บาท ราคา 48,642.20 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,939.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด อุดมสาส�น ห
างหุ
นส�วนจํากัด อุดมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/476

ราคา 49,939.00 บาท ราคา 49,939.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 56,176.07 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.3/1396

ราคา 56,176.07 บาท ราคา 56,176.07 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,947.90 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/999

ราคา 14,947.90 บาท ราคา 14,947.90 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,111.50 ตกลงราคา บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1001

ราคา 10,111.50 บาท ราคา 10,111.50 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

หนา้ที� 5 จาก 9



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

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,616.70 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1075

ราคา 27,616.70 บาท ราคา 27,616.70 บาท ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

35 ซื้อหนังสือพิมพ�และวารสารวิชาการ (ส.ค. 60) 9,630.00 ตกลงราคา ร
าน แตงโมสาส�น ร
าน แตงโมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/210

ราคา 9,630.00 บาท ราคา 9,630.00 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ�กระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ�กระดาษไทย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.1/47

ราคา 9,630.00 บาท ราคา 9,630.00 บาท ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 44,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบค อันดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อันดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.004.1/39

ราคา 44,000.00 บาท ราคา 44,000.00 บาท ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 38,515.72 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.004.1/40

ราคา 38,515.72 บาท ราคา 38,515.72 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

39 ซื้อวัสดุงานซ�อม 99,810.67 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/516

ราคา 99,810.67 บาท ราคา 99,810.67 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

40 จ
างซ�อมเครื่องส�องไฟแสงสว�าง (Moving Heads) 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร�วิส จํากัด บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร�วิส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/517

ราคา 8,560.00 บาท ราคา 8,560.00 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

41 จ
างติดสติ๊กเกอร�กันแสง 10,272.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/518

ราคา 10,272.00 บาท ราคา 10,272.00 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

42 ซื้อหลอดไฟ LED และขั้ว E27 38,188.30 ตกลงราคา บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จํากัด บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/519

ราคา 38,188.30 บาท ราคา 38,188.30 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

43 จ
างซ�อมเครื่องพิมพ�ออฟเซ็ท 19,474.00 ตกลงราคา ร
าน นิตย�ชัย ซัพพลาย แอนด� เซอร�วิส ร
าน นิตย�ชัย ซัพพลาย แอนด� เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/520

ราคา 19,474.00 บาท ราคา 19,474.00 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

44 จ
างซ�อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ก.พ. 99,814.95 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/522

ราคา 99,814.95 บาท ราคา 99,814.95 บาท ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
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45 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร� 2,728.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/523

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

46 จ
างซ�อมจอคอมพิวเตอร� 3,210.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/524

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

47 จ
างซ�อมเครื่องโปรเจคเตอร� (ห
องประชุม 2 และ 5) 34,240.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/525

ราคา 34,240.00 บาท ราคา 34,240.00 บาท ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

48 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟGา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/526

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

49 จ
างจัดทําปGายจุดรวมพล 19,260.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/544

ราคา 19,260.00 บาท ราคา 19,260.00 บาท ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

50 ซื้อบอร�ดฟลิปชาร�ท 98,787.75 ตกลงราคา บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/546

ราคา 98,787.75 บาท ราคา 98,787.75 บาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

51 ซื้อเครื่องฟอกอากาศ 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด� จํากัด บริษัท โตชิบา ไทยแลนด� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/559

ราคา 96,300.00 บาท ราคา 96,300.00 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

52 ซื้อพัดลมทาวเวอร� TEFAL รุ�น VU6555 (สีดํา) 40,959.60 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/576

ราคา 40,959.60 บาท ราคา 40,959.60 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

53 จ
างซ�อมเครื่องสแกนเนอร� 10,700.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/577

ราคา 10,700.00 บาท ราคา 10,700.00 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

54 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟGา 3,852.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/578

ราคา 3,852.00 บาท ราคา 3,852.00 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

55 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟGา 1,284.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/579

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
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56 จ
างซ�อมเครื่องโทรสาร 3,049.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/580

ราคา 3,049.50 บาท ราคา 3,049.50 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

57 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร� 3,584.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/581

ราคา 3,584.50 บาท ราคา 3,584.50 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

58 จ
างซ�อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ก.พ. 94,384.70 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/582

ราคา 94,384.70 บาท ราคา 94,384.70 บาท ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

59 ซื้อโพเดียมพร
อมขยายเสียง 67,410.00 ตกลงราคา บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/585

ราคา 67,410.00 บาท ราคา 67,410.00 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

60 ซื้อวัสดุสําหรับซ�อมแซมท�อระบายน้ําดี อาคาร 8 1,493.01 ตกลงราคา บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร� จํากัด บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/2007

ราคา 1,493.01 บาท ราคา 1,493.01 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

61 จ
างขนเศษซากวัสดุ 1,400.00 ตกลงราคา นายอนิรุตต�  อินทิพย� นายอนิรุตต�  อินทิพย� ราคาเหมาะสม สลธ.5/2048

ราคา 1,400.00 บาท ราคา 1,400.00 บาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

62 เช�าห
องประชุม 19,000.00 ตกลงราคา โรงแรม Park Plaza Bankok Soi 18 โรงแรม Park Plaza Bankok Soi 18 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/527

ราคา 19,000.00 บาท ราคา 19,000.00 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

63 เช�าห
องประชุม 8,000.00 ตกลงราคา สวนนงนุช พัทยา (บริษัท นงนุชวิลเลจ จํากัด) สวนนงนุช พัทยา (บริษัท นงนุชวิลเลจ จํากัด) ราคาเหมาะสม นร 1007.5/588

ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

64 เช�ารถตู
ปรับอากาศ เดินทางจากท�าอากาศยาน 11,200.00 ตกลงราคา ด.ต.อนุสรณ�  บุสดี ด.ต.อนุสรณ�  บุสดี ราคาเหมาะสม นร 1007.5/514

อุดรธานีไปสถานที่สัมมนา ราคา 11,200.00 บาท ราคา 11,200.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

65 เช�ารถตู
ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 3,500.00 ตกลงราคา นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/521

ไป จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ� ราคา 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

66 เช�ารถตู
ปรับอากาศ เดินทางภายในกรุงเทพฯ 65,000.00 ตกลงราคา นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/534

และปริมณฑล ราคา 65,000.00 บาท ราคา 65,000.00 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
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67 เช�ารถตู
ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 18,000.00 ตกลงราคา นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/535

ไปศูนย�ประชุมไบเทค บางนา ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

68 เช�ารถตู
ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 21,700.00 ตกลงราคา นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/587

ไป จ.ชลบุรี ราคา 21,700.00 บาท ราคา 21,700.00 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

69 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 81,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/595

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไป จ.เพชรบุรี ราคา 81,000.00 บาท ราคา 81,000.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

70 เช�ารถตู
ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 14,000.00 ตกลงราคา นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม นายศรันย�วิทย�  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/596

ไป จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ� ราคา 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

71 เช�ารถบัสปรับอากาศ  เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร� แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/597

ไป จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ� ราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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