
                    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
างพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล 5,884,200.00 5,778,000.00 e-bidding 1. บริษัท รามอินทราซอฟต0 จํากัด บริษัท รามอินทราซอฟต0 จํากัด เสนอ 48/2561

ราคา 4,000,000.00 บาท ราคา 4,000,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

2. บริษัท แอ็ดวานซ0 อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด งานจ
างฯ

ราคา 4,230,000.00 บาท ตรงตามที่

3. บริษัท เอ็นเตอร0ไพร0สซิสเต็ม จํากัด สํานักงาน ก.พ.

ราคา 4,242,000.00 บาท กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนสิงหาคม 2561

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 20



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@อมแซมน้ํารั่วซึมขอบวงกบหน
าต@าง 455,000.00 455,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอร0 แมท จํากัด บริษัท เซอร0 แมท จํากัด เสนอ 46/2561

อาคารสํานักงาน ก.พ. ราคา 453,626.50 บาท ราคา 453,626.50 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

งานจ
างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างซ@อมแซมห
องรับรองบริเวณหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ0 281,929.06 281,929.06 เฉพาะเจาะจง ร
าน เจเอ็ม เดคอเรชั่น ร
าน เจเอ็ม เดคอเรชั่น เสนอ 47/2561

ราคา 281,929.06 บาท ราคา 281,929.06 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

งานจ
างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 2 จาก 20



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
างซ@อมแซมหลังคาอาคาร 1 และฝGาห
องประชุม 498,620.00 498,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยโปรเกรส บิวเดอร0 จํากัด บริษัท ไทยโปรเกรส บิวเดอร0 จํากัด เสนอ 49/2561

และห
องทํางานอาคาร 10 ราคา 498,620.00 บาท ราคา 498,620.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

งานจ
างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 ซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 1,448,514.77 1,448,170.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลติ้ง จํากัด บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลติ้ง จํากัด ยื่นข
อเสนอ นร 1007.5/602

ราคา 1,448,170.92 บาท ราคา 1,448,170.92 บาท ครบถ
วน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 3 จาก 20



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
างทําปกประกาศนียบัตร 77,700.00 46,620.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายศักดิ์ชัย  วิริยาสิตาภรณ0 นายศักดิ์ชัย  วิริยาสิตาภรณ0 ราคาต่ําสุด นร 1007.5/525

ราคา 46,620.00 บาท ราคา 46,620.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

2. ร
าน ฉ@อยเส็ง

ราคา 59,570.00 บาท

6 จ
างถ@ายเอกสาร 7,080.00 6,679.20 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กMอปปNO ปริ้น ร
าน กMอปปNO ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/548

ราคา 6,679.20 บาท ราคา 6,679.20 บาท ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 7,491.00 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 7,689.00 บาท

7 จ
างถ@ายเอกสารประกอบการฝVกอบรมหลักสูตรนักบริหาร 28,000.00 27,625.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กMอปปNO ปริ้น ร
าน กMอปปNO ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/549

ระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน0และคุณธรรม (นบส. 1) ราคา 27,625.00 บาท ราคา 27,625.00 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ@นที่ 88 2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 28,900.00 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 28,900.00 บาท

8 จ
างทําแฟGมเอกสารนักเรียนทุนรัฐบาล 50,000.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส@วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นส@วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาเหมาะสม นร 1007.5/582

ราคา 42,800.00 บาท ราคา 42,800.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

หนา้ที� 4 จาก 20



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 จ
างถ@ายเอกสารประกอบการประชุมโครงการเสริมสร
าง 5,600.00 2,064.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กMอปปNO ปริ้น ร
าน กMอปปNO ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/583

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข
าราชการ ราคา 2,064.00 บาท ราคา 2,064.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ในจังหวัดชายแดนภาคใต
 (สปชต.) ประจําปNงบประมาณ 2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

พ.ศ. 2561 ราคา 2,322.00 บาท

3. ร
าน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ0

ราคา 2,322.00 บาท

10 จ
างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน0 บอร0ดนิทรรศการ และกํากับลําดับ 480,000.00 349,355.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วอเตอร0 เซเว@น จํากัด บริษัท วอเตอร0 เซเว@น จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/584

พิธีการการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ ราคา 349,355.00 บาท ราคา 349,355.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

สนับสนุนประเทศไทย 4.0 2. บริษัท อินโนโค จํากัด

ราคา 388,367.20 บาท

11 จ
างพิมพ0หนังสือกําลังคนภาครัฐในฝ̂ายพลเรือน 2560 100,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/585

ราคา 91,000.00 บาท ราคา 91,000.00 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

2. ห
างหุ
นส@วนจํากัด เลย0 โปรเซส

ราคา 97,500.00 บาท

3. บริษัท เวิร0ค แอคชวลลี่ จํากัด

ราคา 107,500.00 บาท

12 จ
างถ@ายเอกสารประกอบการฝVกอบรม "หลักสูตรการเป̀น 5,500.00 5,390.40 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กMอปปNO ปริ้น ร
าน กMอปปNO ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/593

ข
าราชการที่ดี : ต
นกล
าข
าราชการ" ราคา 5,390.40 บาท ราคา 5,390.40 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 5,784.20 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 5,888.20 บาท

หนา้ที� 5 จาก 20



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

13 จ
างพิมพ0หนังสือกําลังคนภาครัฐ 2560 : ข
าราชการ 99,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/599

พลเรือนสามัญ ราคา 97,500.00 บาท ราคา 97,500.00 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

2. ห
างหุ
นส@วนจํากัด เลย0 โปรเซส

ราคา 105,000.00 บาท

3. บริษัท เวิร0ค แอคชวลลี่ จํากัด

ราคา 107,500.00 บาท

14 จ
างทําตรายาง 6,901.50 6,901.50 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส@วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ0 ห
างหุ
นส@วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ0 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/603

ราคา 6,901.50 บาท ราคา 6,901.50 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

15 จ
างพิมพ0หนังสือรายงานประจําปN 2560 300,000.00 189,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/623

สํานักงานคณะกรรมการข
าราชการพลเรือน ราคา 189,000.00 บาท ราคา 189,000.00 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

2. บริษัท เอ็นซี คอนเซ็ปต0 จํากัด

ราคา 192,600.00 บาท

3. บริษัท รําไทยเพรส จํากัด

ราคา 216,000.00 บาท

16 จ
างดําเนินการสนับสนุนและจัดงานสัมมนาวิชาการ 313,876.00 299,990.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อาร0.พี.มีเดีย กรุMป จํากัด บริษัท อาร0.พี.มีเดีย กรุMป จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/624

ประจําปNกลุ@มกําลังคนคุณภาพ ราคา 299,990.00 บาท ราคา 299,990.00 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

2. CITYNEON NETWORK CO.,LTD.

ราคา 494,340.00 บาท

17 จ
างผลิตสื่อประชาสัมพันธ0 สื่อนิทรรศการ และอื่น ๆ 335,000.00 289,990.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วอเตอร0 เซเว@น จํากัด บริษัท วอเตอร0 เซเว@น จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/638

เพื่อใช
ประกอบการจัดประชุม/กิจกรรมในโครงการประชุม ราคา 289,990.00 บาท ราคา 289,990.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ระหว@างส@วนราชการกับสํานักงาน ก.พ. ประจําปN พ.ศ. 2561 2. บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น.มีเดีย จํากัด

ราคา 324,242.10 บาท

หนา้ที� 6 จาก 20



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

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,593.50 20,531.16 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1001/300

ราคา 20,531.16 บาท ราคา 20,531.16 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

2. บริษัท เอสทีครีเอชั่น จํากัด

ราคา 21,202.05 บาท

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,686.20 15,686.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นไวด0 จํากัด บริษัท เนชั่นไวด0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/302

ราคา 15,686.20 บาท ราคา 15,686.20 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 36,019.41 34,867.02 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ0กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ0กระดาษ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1001/308

ราคา 34,867.02 บาท ราคา 34,867.02 บาท ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

ราคา 35,987.31 บาท

3. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

ราคา 36,032.25 บาท

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,000.00 38,926.60 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1002/41

ราคา 38,926.60 บาท ราคา 38,926.60 บาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท ออฟฟmศ ไดเรคท0 จํากัด

ราคา 40,745.60 บาท

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,851.00 16,851.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นไวด0 จํากัด บริษัท เนชั่นไวด0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/445

ราคา 16,851.00 บาท ราคา 16,851.00 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

หนา้ที� 7 จาก 20



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 59,494.14 59,494.14 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1003/455

ราคา 59,494.14 บาท ราคา 59,494.14 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

2. บริษัท แบล็คแอนด0ไวท0 ซัพพลาย จํากัด

ราคา 67,945.00 บาท

3. บริษัท เทคโนโลยีไทย จํากัด

ราคา 71,262.00 บาท

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/456

ราคา 41,730.00 บาท ราคา 41,730.00 บาท ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,686.20 15,686.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นไวด0 จํากัด บริษัท เนชั่นไวด0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/523

ราคา 15,686.20 บาท ราคา 15,686.20 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 54,035.00 54,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/524

ราคา 54,035.00 บาท ราคา 54,035.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,481.94 20,481.94 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ0กระดาษ จํากัด 1. บริษัท สหภัณฑ0กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1003/525

ราคา 20,481.94 บาท ราคา 20,481.94 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

ราคา 20,652.07 บาท

3. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

ราคา 20,731.25 บาท

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,000.00 8,902.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นไวด0 จํากัด บริษัท เนชั่นไวด0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1062

ราคา 8,902.40 บาท ราคา 8,902.40 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30,950.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/1072

ราคา 29,960.00 บาท ราคา 29,960.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

หนา้ที� 8 จาก 20



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 84,798.00 72,457.84 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส@วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1004.1/1103

ราคา 72,457.84 บาท ราคา 72,457.84 บาท ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

2. ห
างหุ
นส@วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล

ราคา 75,789.17 บาท

3. ห
างหุ
นส@วนสามัญ อุดมสาส0น

ราคา 81,174.00 บาท

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,000.00 27,479.74 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ0กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ0กระดาษ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1004.1/1162

ราคา 27,479.74 บาท ราคา 27,479.74 บาท ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

ราคา 28,194.50 บาท

3. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

ราคา 28,322.90 บาท

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 60,000.00 58,261.50 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1006/24

ราคา 58,261.50 บาท ราคา 58,261.50 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

2. บริษัท อัพอินเตอร0เวลธ0 จํากัด

ราคา 60,883.00 บาท

3. บริษัท เทคโนโลยีไทย จํากัด

ราคา 62,060.00 บาท

หนา้ที� 9 จาก 20



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

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,000.00 34,989.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1006/26

ราคา 34,989.00 บาท ราคา 34,989.00 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

2. ร
าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 35,927.00 บาท

3. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 36,379.00 บาท

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 64,609.00 64,423.63 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1008/96

ราคา 64,423.63 บาท ราคา 64,423.63 บาท ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

2. บริษัท เอสทีครีเอชั่น จํากัด

ราคา 68,463.95 บาท

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,259.00 24,155.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/113

ราคา 24,155.25 บาท ราคา 24,155.25 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 123,585.00 123,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/534

ราคา 123,585.00 บาท ราคา 123,585.00 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 45,900.00 44,913.25 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1011/300

ราคา 44,913.25 บาท ราคา 44,913.25 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

2. บริษัท อัพอินเตอร0เวลธ0 จํากัด

ราคา 45,261.00 บาท

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,020.00 18,842.70 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นส@วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1011/301

ราคา 18,842.70 บาท ราคา 18,842.70 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

2. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

ราคา 21,656.80 บาท

หนา้ที� 10 จาก 20



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

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,117.00 7,115.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร0กรุMป จํากัด บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร0กรุMป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/303

ราคา 7,115.50 บาท ราคา 7,115.50 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 54,006.00 53,281.72 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร0 ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร0 ราคาต่ําสุด นร 1013.9/40

ราคา 53,281.72 บาท ราคา 53,281.72 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

2. ร
าน เลิศทวีกิจ

ราคา 58,747.28 บาท

3. ร
าน ทรัพย0มงคลสิริ

ราคา 60,144.70 บาท

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,000.00 7,987.50 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด นร 1013.9/42

ราคา 7,987.50 บาท ราคา 7,987.50 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

2. บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร0 จํากัด

ราคา 8,292.50 บาท

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 66,235.00 61,054.20 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร0 ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร0 ราคาต่ําสุด นร 1013.9/43

ราคา 61,054.20 บาท ราคา 61,054.20 บาท ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

2. ร
าน ทรัพย0มงคลสิริ

ราคา 64,486.76 บาท

3. ร
าน เลิศทวีกิจ

ราคา 66,612.85 บาท

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,215.00 13,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมสาส0น จํากัด บริษัท อุดมสาส0น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.3/1515

ราคา 13,215.00 บาท ราคา 13,215.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 39,805.00 39,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมสาส0น จํากัด บริษัท อุดมสาส0น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.3/1516

ราคา 39,805.00 บาท ราคา 39,805.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

หนา้ที� 11 จาก 20



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

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 66,200.00 66,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมสาส0น จํากัด บริษัท อุดมสาส0น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.3/1526

ราคา 66,200.00 บาท ราคา 66,200.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,950.00 14,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมสาส0น จํากัด บริษัท อุดมสาส0น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.3/1542

ราคา 14,950.00 บาท ราคา 14,950.00 บาท ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

47 ซื้อวัสดุสํานักงาน 37,990.35 37,990.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/254

ราคา 37,990.35 บาท ราคา 37,990.35 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

48 ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,514.31 42,514.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะฟNนิกซ0 (2016) จํากัด บริษัท เดอะฟNนิกซ0 (2016) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/266

ราคา 42,514.31 บาท ราคา 42,514.31 บาท ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 54,506.00 53,740.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1007.3/1830

ราคา 53,740.96 บาท ราคา 53,740.96 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 73,040.34 73,067.63 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/1362

ราคา 73,040.34 บาท ราคา 73,040.34 บาท ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

2. ร
าน สองแย
มงอกงาม

ราคา 76,909.00 บาท

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน 50,000.00 49,744.30 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท มิสเตอร0 อิ๊งค0 คอมพิวเตอร0 เซอร0วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร0 อิ๊งค0 คอมพิวเตอร0 เซอร0วิส จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.2/79

ราคา 49,744.30 บาท ราคา 49,744.30 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

2. ห
างหุ
นส@วนจํากัด พีลีแกน เทคโนโลยี

ราคา 55,629.30 บาท

52 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,547.21 20,547.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/18

ราคา 20,547.21 บาท ราคา 20,547.21 บาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

53 ซื้อวารสารวิชาการต@างประเทศ 40,100.00 40,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ0 จํากัด บริษัท นิพนธ0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/19

(6 รายการ/ 12 เล@ม) ราคา 40,100.00 บาท ราคา 40,100.00 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 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

54 ซื้อหนังสือวิชาการ 44,823.60 44,823.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุMคสโตร0 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุMคสโตร0 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/20

ราคา 44,823.60 บาท ราคา 44,823.60 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

55 ซื้อหนังสือวิชาการ 43,576.50 43,576.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุMคส จํากัด บริษัท เอเซียบุMคส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/21

ราคา 43,576.50 บาท ราคา 43,576.50 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,757.10 18,757.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/22

ราคา 18,757.10 บาท ราคา 18,757.10 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

57 ซื้อหนังสือพิมพ0และวารสารวิชาการ (ก.ย. 61) 11,020.00 11,020.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน แตงโมสาส0น ร
าน แตงโมสาส0น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/23

ราคา 11,020.00 บาท ราคา 11,020.00 บาท ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

58 ซื้อวัสดุสํานักงาน 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร0เก็ตติ้ง (ไทยแลนด0) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/6

ราคา 80,250.00 บาท ราคา 80,250.00 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

59 ซื้อวัสดุสํานักงาน 59,278.00 59,278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/7

ราคา 59,278.00 บาท ราคา 59,278.00 บาท ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

60 ซื้อของที่ระลึก 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโกสินทร0 เซรามิกค0 4 จํากัด บริษัท รัตนโกสินทร0 เซรามิกค0 4 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.1/39

ราคา 13,000.00 บาท ราคา 13,000.00 บาท ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

61 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,780.00 31,714.80 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นส@วนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1007.6/55

ราคา 31,714.80 บาท ราคา 31,714.80 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุMป จํากัด

ราคา 32,982.75 บาท

3. ร
าน อ.บางกอก

ราคา 33,678.25 บาท

62 จ
างซ@อมแซมท@อรวบรวมน้ําเสีย บริเวณทางเท
า 95,230.00 95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/511

ด
านหน
าอาคาร 10 ราคา 95,230.00 บาท ราคา 95,230.00 บาท ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561
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ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

63 จ
างซ@อมแซมกระจกบริเวณปGอมประตู 2 และห
องน้ํา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยนัน  มีอินทร0 นายชัยยนัน  มีอินทร0 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/512

อาคาร 6 ราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

64 จ
างซ@อมเครื่องปรับอากาศ 106,753.90 106,753.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร0เอสเอส-อินเตอร0 จํากัด บริษัท อาร0เอสเอส-อินเตอร0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/514

ราคา 106,753.90 บาท ราคา 106,753.90 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

65 ซื้อดอกไม
 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐวัฒน0  เทียนแก
ว นายณฐวัฒน0  เทียนแก
ว ราคาเหมาะสม นร 1007.5/524

ราคา 9,800.00 บาท ราคา 9,800.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

66 ซื้อหลอดไฟ 98,739.60 98,739.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรไมโครเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โปรไมโครเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/533

ราคา 98,739.60 บาท ราคา 98,739.60 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

67 จ
างซ@อมจอคอมพิวเตอร0 เครื่องสํารองไฟฟGา 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/534

และเครื่องคอมพิวเตอร0 ราคา 6,420.00 บาท ราคา 6,420.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

68 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/535

ราคา 2,889.00 บาท ราคา 2,889.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

69 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/536

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

70 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/537

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

71 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/538

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

72 จ
างซ@อมเครื่องคอมพิวเตอร0 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/539

ราคา 3,531.00 บาท ราคา 3,531.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

73 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/540

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561
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74 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/541

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

75 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/542

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

76 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/543

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

77 จ
างซ@อมเครื่องคอมพิวเตอร0 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/544

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

78 จ
างซ@อมเครื่องคอมพิวเตอร0 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/545

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

79 จ
างซ@อมแซมเก
าอี้ 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน รอยัล เทรดดิ้ง ร
าน รอยัล เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/547

ราคา 18,725.00 บาท ราคา 18,725.00 บาท ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

80 จ
างซ@อมเครื่องคอมพิวเตอร0 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/549

ราคา 7,918.00 บาท ราคา 7,918.00 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

81 จ
างซ@อมเครื่องพิมพ0ออฟเซทและเครื่องตัดกระดาษ 11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน นิตย0ชัย ซัพพลาย แอนด0 เซอร0วิส ร
าน นิตย0ชัย ซัพพลาย แอนด0 เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/557

ราคา 11,342.00 บาท ราคา 11,342.00 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

82 จ
างซ@อมเครื่องปรับอากาศ 163,950.75 163,950.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/592

ราคา 163,950.75 บาท ราคา 163,950.75 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

83 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/595

ราคา 2,889.00 บาท ราคา 2,889.00 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

84 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/596

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

หนา้ที� 15 จาก 20



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

85 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/597

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

86 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/611

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

87 จ
างซ@อมเครื่องสํารองไฟฟGา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/612

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

88 จ
างซ@อมเครื่องปริ้นเตอร0 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/613

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

89 จ
างซ@อมเครื่องปริ้นเตอร0 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/614

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

90 จ
างซ@อมเครื่องปริ้นเตอร0 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/615

ราคา 6,848.00 บาท ราคา 6,848.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

91 จ
างซ@อมเครื่องคอมพิวเตอร0ชนิดพกพา (Notebook) 6,687.50 6,687.50 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/616

ราคา 6,687.50 บาท ราคา 6,687.50 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

92 ซื้อวัสดุงานซ@อม 152,553.65 152,553.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร0 จํากัด บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร0 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/620

ราคา 152,553.65 บาท ราคา 152,553.65 บาท ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

93 ซื้อธงชาติ 10,250.00 10,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวรเกษม  งามสุทธิ นายวรเกษม  งามสุทธิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/626

ราคา 10,250.00 บาท ราคา 10,250.00 บาท ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

94 จ
างซ@อมเครื่องคอมพิวเตอร0 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร0วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/627

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

95 จ
างซ@อมเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน 15,194.00 15,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอร0ไพร0สซิสเต็ม จํากัด บริษัท เอ็นเตอร0ไพร0สซิสเต็ม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/640

ราคา 15,194.00 บาท ราคา 15,194.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

หนา้ที� 16 จาก 20



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

96 จ
างเหมาเช@าห
องประชุม 15,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปาร0คโฮเต็ล แอนด0 รีสอร0ท จํากัด บริษัท ปาร0คโฮเต็ล แอนด0 รีสอร0ท จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/527

ราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

97 จ
างเหมาเช@าห
องประชุม 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม พัทยา ดิสคอฟเวอร0รี่ บีช โรงแรม พัทยา ดิสคอฟเวอร0รี่ บีช ราคาเหมาะสม นร 1007.5/628

ราคา 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

98 จ
างเหมาเช@าห
องประชุม 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม คลาสสิค คามิโอ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/633

ราคา 60,000.00 บาท ราคา 60,000.00 บาท ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

99 จ
างเหมาเช@าห
องประชุม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม พัทยา ดิสคอฟเวอร0รี่ บีช โรงแรม พัทยา ดิสคอฟเวอร0รี่ บีช ราคาเหมาะสม นร 1007.5/637

ราคา 12,000.00 บาท ราคา 12,000.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

100 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 62,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/517

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม ราคา 42,000.00 บาท ราคา 42,000.00 บาท ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร0ทราเวิล จํากัด

ราคา 44,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส@วนจํากัด พรสุพจน0 ทรานสปอร0ต

ราคา 45,500.00 บาท

101 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากท@าอากาศยานหาดใหญ@ 26,000.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด มีทัวร0 ห
างหุ
นส@วนจํากัด มีทัวร0 ราคาต่ําสุด นร 1007.5/523

ไปยังสถานที่สัมมนา ราคา 22,400.00 บาท ราคา 22,400.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

2. ห
างหุ
นส@วนจํากัด อัลทิเน็ท เทรด แอนด0 ทราเวล

ราคา 24,850.00 บาท

3. บริษัท เจ
านายทราเวล แอนด0 เซอร0วิส จํากัด

ราคา 25,900.00 บาท

102 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากสํานักงาน ก.พ. ไปยัง 12,500.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด ชาตรีรุ@งเรือง ทรานสปอร0ต ห
างหุ
นส@วนจํากัด ชาตรีรุ@งเรือง ทรานสปอร0ต ราคาต่ําสุด นร 1007.5/528

โรงแรมเจ
าพระยาปาร0ค กรุงเทพมหานคร ราคา 11,000.00 บาท ราคา 11,000.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

2. สํานักงาน สุรศักดิ์ทัวร0

ราคา 13,000.00 บาท

หนา้ที� 17 จาก 20



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

103 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/546

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดนครราชสีมา ราคา 38,000.00 บาท ราคา 38,000.00 บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร0ทราเวิล จํากัด

ราคา 41,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส@วนจํากัด พรสุพจน0 ทรานสปอร0ต

ราคา 42,500.00 บาท

104 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 62,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/559

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดชลบุรี ราคา 52,000.00 บาท ราคา 52,000.00 บาท ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร0ทราเวิล จํากัด

ราคา 56,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส@วนจํากัด พรสุพจน0 ทรานสปอร0ต

ราคา 60,000.00 บาท

105 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากท@าอากาศยานพิษณุโลก 15,000.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส@วนจํากัด รังทองทัวร0 ห
างหุ
นส@วนจํากัด รังทองทัวร0 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/560

ไปยังสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ราคา 11,500.00 บาท ราคา 11,500.00 บาท ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

106 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากสถานีรถไฟเด@นชัย แพร@ 165,200.00 159,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. นางวริศรา  อินยา นางวริศรา  อินยา ราคาต่ําสุด นร 1007.5/600

ไปยังสถานที่อบรม ราคา 159,500.00 บาท ราคา 159,500.00 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

2. นายวสิกร  ศุภวิมลพันธุ0

ราคา 160,000.00 บาท

3. นายศิริศักดิ์  หลานวงศ0

ราคา 165,200.00 บาท

4. นายอนันต0  โพธิรินทร0

ราคา 192,500.00 บาท

หนา้ที� 18 จาก 20



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

107 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 100,500.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/604

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดอุทัยธานี ราคา 99,000.00 บาท ราคา 99,000.00 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร0ทราเวิล จํากัด

ราคา 102,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส@วนจํากัด พรสุพจน0 ทรานสปอร0ต

ราคา 106,000.00 บาท

108 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร0 แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร0 แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/610

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดราชบุรี ราคา 87,000.00 บาท ราคา 87,000.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

2. บริษัท มายเวย0 แทรเวล จํากัด

ราคา 96,000.00 บาท

109 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 81,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคินทร0 แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร0 แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/618

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราคา 71,500.00 บาท ราคา 71,500.00 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

110 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากสํานักงาน ก.พ. ไปยัง 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร0 แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร0 แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/619

จังหวัดเพชรบุรี ราคา 42,000.00 บาท ราคา 42,000.00 บาท ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

2. บริษัท ไทยแสนบริการ จํากัด

ราคา 48,000.00 บาท

111 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ จากสํานักงาน ก.พ. ไปยัง 45,500.00 45,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด ชาตรีรุ@งเรือง ทรานสปอร0ต ห
างหุ
นส@วนจํากัด ชาตรีรุ@งเรือง ทรานสปอร0ต ราคาต่ําสุด นร 1007.5/625

จังหวัดชลบุรี ราคา 45,500.00 บาท ราคา 45,500.00 บาท ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

2. สํานักงาน สุรศักดิ์ทัวร0

ราคา 49,000.00 บาท

หนา้ที� 19 จาก 20



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

112 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/631

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดนครนายก ราคา 27,000.00 บาท ราคา 27,000.00 บาท ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร0ทราเวิล จํากัด

ราคา 28,500.00 บาท

3. ห
างหุ
นส@วนจํากัด พรสุพจน0 ทรานสปอร0ต

ราคา 30,000.00 บาท

113 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 55,500.00 30,800.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทรัพย0เจริญ แทรเวล (2007) ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทรัพย0เจริญ แทรเวล (2007) ราคาเหมาะสม นร 1007.5/635

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดเพชรบุรี ราคา 30,800.00 บาท ราคา 30,800.00 บาท ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

114 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 28,800.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด องุ@นริช ห
างหุ
นส@วนจํากัด องุ@นริช ราคาต่ําสุด นร 1007.5/636

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดชลบุรี ราคา 27,000.00 บาท ราคา 27,000.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

2. ห
างหุ
นส@วนจํากัด โชคสงบการท@องเที่ยว

ราคา 31,500.00 บาท

3. ห
างหุ
นส@วนจํากัด เอกอุดมทัวร0

ราคา 33,300.00 บาท

115 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 135,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ห
างหุ
นส@วนจํากัด ทองทิพย0 เซอร0วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/639

จากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดเพชรบุรี ราคา 78,000.00 บาท ราคา 78,000.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

2. ห
างหุ
นส@วนจํากัด พรสุพจน0 ทรานสปอร0ต

8,086,668.53 7,549,365.73 ราคา 87,000.00 บาท

3. บริษัท ธนาธิป อินเตอร0ทราเวิล จํากัด

ราคา 93,000.00 บาท

หนา้ที� 20 จาก 20


