
                    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
างปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสํานักงาน ก.พ. อาคาร 10 3,157,200.00 2,740,000.00 e-bidding 1. บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด เสนอ 43/2561

ราคา 1,425,361.62 บาท ราคา 1,425,361.62 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส; (ไทย) จํากัด งานจ
างฯ

ราคา 1,460,500.00 บาท ตรงตามที่

3. บริษัท เฟ@รสท;คอน เซอร;วิส จํากัด สํานักงาน ก.พ.

ราคา 1,501,968.00 บาท กําหนด

4. บริษัท ดูรากรีต จํากัด และเสนอราคา

ราคา 1,642,000.00 บาท ต่ําสุด

5. บริษัท ซินเนอร;ยี พลัส โซลูชั่น จํากัด

ราคา 1,792,000.00 บาท

6. บริษัท เค.ที.ซี. มาร;เก็ตติ้ง จํากัด

ราคา 1,806,818.05 บาท

7. ห
างหุ
นสEวนจํากัด อันนี อิมปอร;ต

ราคา 1,875,200.00 บาท

8. บริษัท ไทย รีโนเวท จํากัด

ราคา 2,020,000 บาท

9. บริษัท แอดวานซ; แมททีเรียล เซอร;วิส จํากัด

ราคา 2,224,824.29 บาท

10. บริษัท ภูเศรษฐ; จํากัด

ราคา 2,240,000.00 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 12



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
างเหมาบริการเครื่องปJองกันการทุจริตการสอบ 1,020,780.00 1,014,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-เน็ต จํากัด บริษัท ที-เน็ต จํากัด เสนอ 41/2561

ด
วยระบบรีโมตคอนโทรล ราคา 1,014,360.00 บาท ราคา 1,000,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

งานจ
างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างหลักสูตรผู
นําแหEงการเปลี่ยนแปลงผู
สร
างศรัทธา 1,100,200.00 908,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพคริม ลีดเดอร;ชิป เซ็นเตอร; จํากัด บริษัท แพคริม ลีดเดอร;ชิป เซ็นเตอร; จํากัด เสนอ 42/2561

และความไว
วางใจ (Leading at the speed of trust) ราคา 908,000.00 บาท ราคา 900,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 2 จาก 12



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
างปรับปรุงพื้นที่วEางด
านข
างห
องประชุม 4 เปZนห
องรับรอง 499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป@[ลเอ็น ดีไซน; พลัส จํากัด บริษัท ทริปเป@[ลเอ็น ดีไซน; พลัส จํากัด เสนอ 44/2561

และจัดทําตู
เก็บของที่ระลึก ราคา 499,690.00 บาท ราคา 499,690.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

งานจ
างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 จ
างเหมาดําเนินการจัดพิธีถวายสัตย;ปฏิญาณเพื่อเปZน 1,700,000.00 1,669,909.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร;.พี.มี.เดีย กรุ_ป จํากัด บริษัท อาร;.พี.มี.เดีย กรุ_ป จํากัด เสนอ 45/2561

ข
าราชการที่ดีและพลังของแผEนดิน ประจําป̀ พ.ศ. 2561 ราคา 1,699,909.00 บาท ราคา 1,695,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

งานซื้อฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 3 จาก 12



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

5 จ
างทําตรายาง 1,251.90 1,251.90 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นสEวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ; ห
างหุ
นสEวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ; ราคาเหมาะสม นร 1007.5/454

ราคา 1,251.90 บาท ราคา 1,251.90 บาท ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

6 จ
างทําเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารระดับสูง 130,500.00 116,550.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน เอ
กส; แอส สยาม ร
าน เอ
กส; แอส สยาม ราคาต่ําสุด นร 1007.5/457

ข
าราชการพลเรือนสามัญ ราคา 116,550.00 บาท ราคา 116,550.00 บาท ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

2. ร
าน จิราวรรณเบญจรงค;

ราคา 137,270.00 บาท

3. ร
าน พูลทรัพย;หัตถศิลปa

ราคา 142,450.00 บาท

7 จ
างถEายเอกสารประกอบการฝcกอบรมหลักสูตรนักบริหาร 17,000.00 16,640.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/461

ระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน;และคุณธรรม (นบส.1) ราคา 16,640.00 บาท ราคา 16,640.00 บาท ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. 2561 รุEนที่ 88 2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 18,552.00 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 19,352.00 บาท

8 จ
างถEายเอกสาร 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/462

ราคา 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 15,750.00 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 15,750.00 บาท

9 จ
างเหมาจัดเก
าอี้ห
องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/464

ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

หนา้ที� 4 จาก 12



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

10 จ
างถEายเอกสาร 4,716.00 4,716.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/472

ราคา 4,716.00 บาท ราคา 4,716.00 บาท ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

2. ร
าน AF.COPY

ราคา 5,455.50 บาท

3. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 5,516.00 บาท

11 จ
างเหมาจัดการข
อมูลหนังสือ โดยกําหนดรหัส Barcode 60,000.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โอติก เน็ตเวิร;ค จํากัด บริษัท โอติก เน็ตเวิร;ค จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/476

บันทึกข
อมูล Barcode ให
เชื่อมโยงกับฐานข
อมูลทรัพยากร ราคา 59,920.00 บาท ราคา 59,920.00 บาท ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ห
องสมุด และติด Barcode พร
อมพิมพ; เลขเรียกหนังสือ 2. บริษัท บุ_ค โปรโมชั่น แอนด; เซอร;วิส จํากัด

บนสติ๊กเกอร;ที่สันและปก ราคา 71,904.00 บาท

12 จ
างเหมาดําเนินการจัดและตกแตEงสถานที่ 97,000.00 89,452.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วอเตอร; เซเวEน จํากัด บริษัท วอเตอร; เซเวEน จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/481

ราคา 89,452.00 บาท ราคา 89,452.00 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท อินโนโค จํากัด

ราคา 94,695.00 บาท

3. บริษัท เวิร;ค เกรด จํากัด

ราคา 98,440.00 บาท

13 จ
างถEายเอกสาร 3,750.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/481.1

ราคา 2,460.00 บาท ราคา 2,460.00 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 2,580.00 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 2,880.00 บาท

หนา้ที� 5 จาก 12



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
างถEายเอกสารประกอบการฝcกอบรมหลักสูตรนักบริหาร 6,000.00 5,768.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/486

ระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน;และคุณธรรม (นบส. 1) ราคา 5,768.00 บาท ราคา 5,768.00 บาท ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. 2561 รุEนที่ 88 2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 6,473.00 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 6,473.00 บาท

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,000.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/493

ราคา 11,342.50 บาท ราคา 11,342.50 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 11,748.60 บาท

16 จ
างถEายเอกสาร 35,000.00 7,440.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ร
าน ก_อปป̀[ ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/498

ราคา 7,440.00 บาท ราคา 7,440.00 บาท ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

17 จ
างเหมาจัดเก
าอี้หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/508

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

18 ซื้อวัสดุงานบ
านงานครัว 99,900.00 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นสEวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห
างหุ
นสEวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/477

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,251.90 1,251.90 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นสEวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ; ห
างหุ
นสEวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ; ราคาเหมาะสม นร 1007.5/454

ราคา 1,251.90 บาท ราคา 1,251.90 บาท ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,800.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แอดไวซ; ไอที อินฟ@นิท จํากัด บริษัท แอดไวซ; ไอที อินฟ@นิท จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1002/38

ราคา 3,600.00 บาท ราคา 3,600.00 บาท ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท วีเอส อินเตอร;คอม โปรเฟชชั่นแนล เซอร;วิส

ราคา 4,949.98 บาท

หนา้ที� 6 จาก 12



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

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,600.00 6,807.34 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นสEวนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นสEวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1002/39

ราคา 6,807.34 บาท ราคา 6,807.34 บาท ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 33,263.09 33,263.09 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นสEวนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นสEวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1003/409

ราคา 33,263.09 บาท ราคา 33,263.09 บาท ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

2. อ. บางกอก

ราคา 35,783.48 บาท

3. บริษัท ซี.ที.ที.กรุ_ป จํากัด

ราคา 36,690.30 บาท

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,289.00 24,289.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ;กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ;กระดาษ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1003/432

ราคา 24,289.00 บาท ราคา 24,289.00 บาท ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

ราคา 24,861.45 บาท

3. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

ราคา 24,909.60 บาท

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,000.00 23,807.50 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เค.ที.เค. บรรจุภัณฑ; จํากัด บริษัท เค.ที.เค. บรรจุภัณฑ; จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1006/18

ราคา 23,807.50 บาท ราคา 23,807.50 บาท ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท กลEองกระดาษวงศ;สวEาง จํากัด

ราคา 25,145.00 บาท

3. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

ราคา 26,215.00 บาท

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 121,980.00 121,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร;เก็ตติ้ง (ไทยแลนด;) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร;เก็ตติ้ง (ไทยแลนด;) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/527

ราคา 121,980.00 บาท ราคา 121,980.00 บาท ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

หนา้ที� 7 จาก 12



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

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,738.00 35,738.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นสEวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นสEวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาเหมาะสม นร 1012/36

ราคา 35,738.00 บาท ราคา 35,738.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,829.00 41,075.16 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร; ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร; ราคาต่ําสุด นร 1013.9/31

ราคา 41,075.16 บาท ราคา 41,075.16 บาท ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

2. ร
าน ทรัพย;มงคลสิริ

ราคา 45,647.27 บาท

3. ร
าน เลิศทวีกิจ

ราคา 47,378.53 บาท

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1013.9/32

ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

2. ร
าน มี มี่ มาร;เก็ตติ้ง

ราคา 27,000.00 บาท

3. ร
าน เอส.พี มาร;เก็ตติ้ง

ราคา 30,000.00 บาท

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 81,860.00 81,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร;เก็ตติ้ง (ไทยแลนด;) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร;เก็ตติ้ง (ไทยแลนด;) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/33

ราคา 81,855.00 บาท ราคา 81,855.00 บาท ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,000.00 34,900.19 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร; ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร; ราคาต่ําสุด นร 1013.9/34

ราคา 34,900.19 บาท ราคา 34,900.19 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

2. ร
าน ทรัพย;มงคลสิริ

ราคา 37,310.90 บาท

3. ร
าน เลิศทวีกิจ

ราคา 37,961.46 บาท

หนา้ที� 8 จาก 12



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 ซื้อของที่ระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโกสินทร; เซรามิกค; 4 จํากัด บริษัท รัตนโกสินทร; เซรามิกค; 4 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/35

ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,720.00 13,706.70 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ;กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ;กระดาษ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1013.9/36

ราคา 13,706.70 บาท ราคา 13,706.70 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

ราคา 13,974.20 บาท

3. ร
าน สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

ราคา 14,156.10 บาท

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,496.00 22,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมสาส;น จํากัด บริษัท อุดมสาส;น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.3/1412

ราคา 22,496.00 บาท ราคา 22,496.00 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,796.00 9,796.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นสEวนสามัญ อุดมสาส;น ห
างหุ
นสEวนสามัญ อุดมสาส;น ราคาเหมาะสม นร 1019/226

ราคา 9,796.00 บาท ราคา 9,796.00 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,200.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นสEวนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นสEวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.3/1430

ราคา 5,992.00 บาท ราคา 5,992.00 บาท ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

36 ซื้อหนังสือพิมพ;และวารสารวิชาการ (ส.ค. 61) 11,850.00 11,850.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน แตงโมสาส;น ร
าน แตงโมสาส;น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/17

ราคา 11,850.00 บาท ราคา 11,850.00 บาท ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี จํากัด บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/5

ราคา 13,375.00 บาท ราคา 13,375.00 บาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,449.17 9,449.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/32

ราคา 9,449.17 บาท ราคา 9,449.17 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

39 ซื้อของที่ระลึก 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโกสินทร; เซรามิกค; 4 จํากัด บริษัท รัตนโกสินทร; เซรามิกค; 4 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/33

ราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

หนา้ที� 9 จาก 12



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 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30,328.08 30,328.08 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1021.1/26

ราคา 30,328.08 บาท ราคา 30,328.08 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

2. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 31,350.00 บาท

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1021.1/31

ราคา 13,000.00 บาท ราคา 13,000.00 บาท ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

2. ร
าน มี มี่ มาร;เก็ตติ้ง

ราคา 15,600.00 บาท

42 จ
างประดับผ
า 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุระศักดิ์  เดชรุEง นายสุระศักดิ์  เดชรุEง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/453

ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

43 จ
างขนย
ายวัสดุและครุภัณฑ;ตEาง ๆ ภายในสํานักงาน ก.พ. 18,623.00 18,623.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/475

ราคา 18,623.00 บาท ราคา 18,623.00 บาท ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

44 จ
างซEอมแซมระบบกล
องวงจรป@ดบริเวณอาคาร 1 98,525.60 98,525.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู แอดวานซ; โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ; โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/487

และอาคาร 10 ราคา 98,525.60 บาท ราคา 98,525.60 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

45 จ
างซEอมเครื่องเรียงเอกสาร 6,976.40 6,976.40 เฉพาะเจาะจง ร
าน นิตย;ชัย ซัพพลาย แอนด; เซอร;วิส ร
าน นิตย;ชัย ซัพพลาย แอนด; เซอร;วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/501

ราคา 6,976.40 บาท ราคา 6,976.40 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

46 จ
างเปลี่ยนอุปกรณ;ไฟฟJา 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟJานครหลวง การไฟฟJานครหลวง ราคาเหมาะสม สลธ.5/1954

ราคา 1,400.00 บาท ราคา 1,400.00 บาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

47 จ
างเหมาเชEาห
องประชุม 56,000.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ;วิน บิลเดอร;ส จํากัด บริษัท แมกซ;วิน บิลเดอร;ส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/488

ราคา 52,500.00 บาท ราคา 52,500.00 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

หนา้ที� 10 จาก 12



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

48 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากทEาอากาศยาน 15,000.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน อุบลทีที ร
าน อุบลทีที ราคาต่ําสุด นร 1007.5/452

นานาชาติอุบลราชธานี ไปยังสถานที่อบรม จังหวัดอุบลราชธานี ราคา 12,500.00 บาท ราคา 12,500.00 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

2. ร
าน เจrงเบบี้ทัวร;

ราคา 15,000.00 บาท

49 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากสํานักงาน ก.พ. 35,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นสEวนจํากัด ทองทิพย; เซอร;วิส ห
างหุ
นสEวนจํากัด ทองทิพย; เซอร;วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/460

ไปยังจังหวัดชลบุรี ราคา 26,000.00 บาท ราคา 26,000.00 บาท ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร;ทราเวิล จํากัด

ราคา 28,500.00 บาท

3. ห
างหุ
นสEวนจํากัด พรสุพจน; ทรานสปอร;ต

ราคา 30,500.00 บาท

50 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากสํานักงาน ก.พ. 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นสEวนจํากัด ชาตรีรุEงเรือง ทรานสปอร;ต ห
างหุ
นสEวนจํากัด ชาตรีรุEงเรือง ทรานสปอร;ต ราคาต่ําสุด นร 1007.5/482

ไปโรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร ราคา 40,000.00 บาท ราคา 40,000.00 บาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

2. สํานักงานสุรศักดิ์ทัวร;

ราคา 46,400.00 บาท

51 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรันย;วิทย;  เงินแย
ม นายศรันย;วิทย;  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/490

ไปยังศูนย;นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ราคา 25,000.00 บาท ราคา 25,000.00 บาท ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

52 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นสEวนจํากัด องุEนริช ห
างหุ
นสEวนจํากัด องุEนริช ราคาต่ําสุด นร 1007.5/492

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี ราคา 52,000.00 บาท ราคา 52,000.00 บาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท เวคินทร; แทรแวล จํากัด

ราคา 58,000.00 บาท

หนา้ที� 11 จาก 12



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

53 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากสํานักงาน ก.พ. 37,800.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นสEวนจํากัด ทองทิพย; เซอร;วิส ห
างหุ
นสEวนจํากัด ทองทิพย; เซอร;วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/499

ไปยังจังหวัดนครปฐม ราคา 34,000.00 บาท ราคา 34,000.00 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท เวคินทร; แทรแวล จํากัด

ราคา 36,000.00 บาท

3. บริษัท ธนาธิป อินเตอร;ทราเวิล จํากัด

ราคา 38,000.00 บาท

54 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 71,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นสEวนจํากัด องุEนริช ห
างหุ
นสEวนจํากัด องุEนริช ราคาต่ําสุด นร 1007.5/500

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดชลบุรี ราคา 62,000.00 บาท ราคา 62,000.00 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

2. ห
างหุ
นสEวนจํากัด เอกอุดมทัวร;

ราคา 67,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นสEวนจํากัด โชคสงบการทEองเที่ยว

ราคา 70,200.00 บาท

หนา้ที� 12 จาก 12


