
                    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 ซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงาน (MS Office) และโปรแกรม 3,291,000.00 3,290,063.10 e-bidding บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด9) จํากัด บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด9) จํากัด เสนอ 34/2562

ป>องกันไวรัสพร?อมติดตั้ง ราคา 3,282,000.00 บาท ราคา 3,282,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

คุณลักษณะเฉพาะ

ของโปรแกรมฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2562

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?างซGอมแซมเปลี่ยนอะไหลGและอุปกรณ9ลิฟต9อาคาร 2 163,282.00 163,282.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร9 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร9 (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ 32/2562

ตัวที่ 1 ราคา 163,282.00 บาท ราคา 163,282.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

งานจ?างฯ

ครบถ?วน

ถูกต?อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ?างล?างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 398,799.70 398,799.70 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เสนอ 33/2562

ของสํานักงาน ก.พ. ราคา 398,799.70 บาท ราคา 398,799.70 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

2. บริษัท อาร9เอสเอส-อินเตอร9 จํากัด งานจ?างฯ

ราคา 422,650.00 บาท ครบถ?วน

3. ห?างหุ?นสGวนจํากัด เคเอส แอร9 ซัพพลายแอนด9เซอร9วิส ถูกต?อง

ราคา 426,950.00 บาท ตรงตามที่

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?างเหมานําเอกสารลับไปทําลาย 250,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลีขนสGง จํากัด บริษัท พรมาตุลีขนสGง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/135

ราคา 220,000.00 บาท ราคา 220,000.00 บาท ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

4 จ?างถGายเอกสาร 50,000.00 47,190.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร?านกOอปปPQ ปริ้น ร?านกOอปปPQ ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/147

ราคา 47,190.00 บาท ราคา 47,190.00 บาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562

2. ร?านดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 52,530.00 บาท

3. ร?าน AF.COPY

ราคา 55,530.00 บาท

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,926.45 2,926.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/151

ราคา 2,926.45 บาท ราคา 2,926.45 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,200.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/152

ราคา 27,820.00 บาท ราคา 27,820.00 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 28,141.00 บาท

3. ห?างหุ?นสGวนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 28,376.40 บาท

7 จ?างพิมพ9หนังสือมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ 150,000.00 145,800.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/161

(พ.ศ. 2562 - 2565) และแนวทางปฏิบัติ ราคา 145,800.00 บาท ราคา 145,800.00 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

2. ห?างหุ?นสGวนจํากัด เลย9 โปรเซส

ราคา 147,600.00 บาท

3. ห?างหุ?นสGวนจํากัด ประวิทย9 กรุOป

ราคา 149,400.00 บาท
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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

8 ซื้อวัสดุงานบ?านงานครัว 99,900.00 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ห?างหุ?นสGวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห?างหุ?นสGวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ราคาเหมาะสม นร 1007.5/186

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

9 ซื้อวัสดุงานบ?านงานครัว 51,231.60 51,231.60 เฉพาะเจาะจง ห?างหุ?นสGวนจํากัด วิริยะ 1995 ห?างหุ?นสGวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/187

ราคา 51,231.60 บาท ราคา 51,231.60 บาท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,000.00 6,591.20 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1002/9

ราคา 6,591.20 บาท ราคา 6,591.20 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

2. บริษัท โฟทีก?า จํากัด

ราคา 6,794.50 บาท

3. ห?างหุ?นสGวนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 7,704.00 บาท

4. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุOป จํากัด

ราคา 7,811.00 บาท

5. ห?างหุ?นสGวนจํากัด ลิ้มพาณิชย9

ราคา 7,864.50 บาท

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 96,023.94 96,023.94 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ริโก? (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก? (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1003/202

ราคา 96,023.94 บาท ราคา 96,023.94 บาท ลงวันที่ 9 มีนาคม 2562

2. บริษัท แบล็คแอนด9ไวท9 ซัพพลาย จํากัด

ราคา 102,934.00 บาท

3. บริษัท เทคโนโลยีไทย จํากัด

ราคา 109,996.00 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 64,368.53 64,368.53 เฉพาะเจาะจง ห?างหุ?นสGวนจํากัด วิริยะ 1995 ห?างหุ?นสGวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1004.1/261

ราคา 64,368.53 บาท ราคา 64,368.53 บาท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
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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

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,857.00 26,857.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท มิสเตอร9 อิ๊งค9 คอมพิวเตอร9 เซอร9วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร9 อิ๊งค9 คอมพิวเตอร9 เซอร9วิส จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1004.1/262

ราคา 25,958.20 บาท ราคา 25,958.20 บาท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

2. ห?างหุ?นสGวนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 26,857.00 บาท

3. เค แอล เอส เซอร9วิส แอนด9 ซัพพลาย

ราคา 26,893.38 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 70,200.00 69,844.25 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1006/15

ราคา 69,844.25 บาท ราคา 69,844.25 บาท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

2. ร?าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 70,820.00 บาท

3. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 72,861.65 บาท

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,277.00 23,208.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1008/30

ราคา 23,208.30 บาท ราคา 23,208.30 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 97,390.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง ห?างหุ?นสGวนจํากัด เอเชีย คัลเลอร9 ซิสเต็มส9 ห?างหุ?นสGวนจํากัด เอเชีย คัลเลอร9 ซิสเต็มส9 ราคาเหมาะสม นร 1008/34

ราคา 97,370.00 บาท ราคา 97,370.00 บาท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร9เก็ตติ้ง (ไทยแลนด9) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร9เก็ตติ้ง (ไทยแลนด9) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1010/233

ราคา 83,460.00 บาท ราคา 83,460.00 บาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 66,425.60 66,425.60 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ9กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ9กระดาษ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1010/234

ราคา 66,425.60 บาท ราคา 66,425.60 บาท ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

ราคา 68,057.35 บาท

3. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

ราคา 68,528.15 บาท
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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 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,451.20 4,451.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นไวด9 จํากัด บริษัท เนชั่นไวด9 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/49

ราคา 4,451.20 บาท ราคา 4,451.20 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร9เก็ตติ้ง (ไทยแลนด9) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร9เก็ตติ้ง (ไทยแลนด9) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/50

ราคา 27,820.00 บาท ราคา 27,820.00 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,414.00 40,041.54 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ9กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ9กระดาษ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1011/55

ราคา 40,041.54 บาท ราคา 40,041.54 บาท ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

ราคา 40,441.72 บาท

3. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

ราคา 40,724.20 บาท

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,015.00 8,731.20 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1011/57

ราคา 8,731.20 บาท ราคา 8,731.20 บาท ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

2. ร?าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 8,890.00 บาท

3. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 9,052.20 บาท

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,415.00 21,415.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน อ.เฉลิมศรี ร?าน อ.เฉลิมศรี ราคาเหมาะสม นร 1012/14

ราคา 21,415.00 บาท ราคา 21,415.00 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,545.58 14,545.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ9กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ9กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1012/15

ราคา 14,545.58 บาท ราคา 14,545.58 บาท ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
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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

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,110.00 27,678.76 เฉพาะเจาะจง 1. ร?านทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร9 ร?านทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร9 ราคาต่ําสุด นร 1013.9/20

ราคา 27,678.76 บาท ราคา 27,678.76 บาท ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

2. ร?านทรัพย9มงคลสิริ

ราคา 29,950.37 บาท

3. ร?านเลิศทวีกิจ

ราคา 31,730.85 บาท

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,000.00 26,999.00 เฉพาะเจาะจง ห?างหุ?นสGวนสามัญ อุดมสาส9น ห?างหุ?นสGวนสามัญ อุดมสาส9น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/455

ราคา 26,999.00 บาท ราคา 26,999.00 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 37,150.00 36,192.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/518

ราคา 36,192.75 บาท ราคา 36,192.75 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 50,000.00 43,837.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/132

ราคา 43,837.90 บาท ราคา 43,837.90 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,475.00 30,942.26 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/355

ราคา 30,942.26 บาท ราคา 30,942.26 บาท ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

2. ห?างหุ?นสGวนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 31,088.85 บาท

3. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 33,041.60 บาท

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 50,000.00 45,945.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.2/20

ราคา 45,945.80 บาท ราคา 45,945.80 บาท ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

31 ซื้อวารสารวิชาการตGางประเทศ 44,100.00 44,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ9 จํากัด บริษัท นิพนธ9 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/4

(6 รายการ/ 11 เลGม) ราคา 44,100.00 บาท ราคา 44,100.00 บาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,627.80 16,627.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/5

ราคา 16,627.80 บาท ราคา 16,627.80 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
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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

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,174.74 15,174.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/6

ราคา 15,174.74 บาท ราคา 15,174.74 บาท ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

34 ซื้อหนังสือพิมพ9และวารสารวิชาการ (เม.ย. 62) 8,920.00 8,920.00 เฉพาะเจาะจง ร?านแตงโมสาส9น ร?านแตงโมสาส9น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/7

ราคา 8,920.00 บาท ราคา 8,920.00 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

35 ซื้อหนังสือวิชาการ 29,365.20 29,365.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุOคส จํากัด บริษัท เอเซียบุOคส จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/8

ราคา 29,365.20 บาท ราคา 29,365.20 บาท ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,796.30 10,796.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/3

ราคา 10,796.30 บาท ราคา 10,796.30 บาท ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ9 2562

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,873.00 14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นไวด9 จํากัด บริษัท เนชั่นไวด9 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/4

ราคา 14,873.00 บาท ราคา 14,873.00 บาท ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ9 2562

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร9เก็ตติ้ง (ไทยแลนด9) จํากัด บริษัท แคนนอนมาร9เก็ตติ้ง (ไทยแลนด9) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/5

ราคา 13,910.00 บาท ราคา 13,910.00 บาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง ร?านนิตย9ชัย ซัพพลาย แอนด9 เซอร9วิส ร?านนิตย9ชัย ซัพพลาย แอนด9 เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.8/6

ราคา 12,679.50 บาท ราคา 12,679.50 บาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 53,567.00 53,567.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห?างหุ?นสGวนจํากัด อุดมสาส9น ห?างหุ?นสGวนจํากัด อุดมสาส9น ราคาต่ําสุด นร 1021.2/32

ราคา 53,567.00 บาท ราคา 53,567.00 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

2. ห?างหุ?นสGวนจํากัด วิริยะ 1995

ราคา 63,051.89 บาท

3. บริษัท ต?นไม?ทอง จํากัด

ราคา 69,862.44 บาท

41 จ?างดูดบGอเกรอะบริเวณด?านหลังอาคาร 10 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิริวิชช9  ใจเที่ยง นายสิริวิชช9  ใจเที่ยง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/108

ราคา 35,000.00 บาท ราคา 35,000.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

42 จ?างซGอมเครื่องคอมพิวเตอร9 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/124

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
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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

43 จ?างซGอมเครื่องปริ้นเตอร9 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/125

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

44 จ?างซGอมเครื่องสํารองไฟฟ>า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/126

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

45 จ?างซGอมเครื่องสํารองไฟฟ>า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/127

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

46 จ?างซGอมเครื่องสํารองไฟฟ>า 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/128

ราคา 2,033.50 บาท ราคา 2,033.50 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

47 จ?างซGอมเครื่องสํารองไฟฟ>า 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/129

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

48 จ?างซGอมเครื่องคอมพิวเตอร9โนOตบุOค 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/130

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

49 จ?างซGอมระบบจGายไฟหลักตู? MDB อาคาร 3, 10 192,172.00 192,172.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด9ซัพพลาย จํากัด บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด9ซัพพลาย จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/131

และเปลี่ยนระบบเมนไฟห?องประชุม 3 ราคา 192,172.00 บาท ราคา 192,172.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

50 จ?างซGอมปabมสูบน้ําหอยโขGง 38,734.00 38,734.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/137

ราคา 38,734.00 บาท ราคา 38,734.00 บาท ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

51 จ?างซGอมเครื่องควบคุมระบบเปcด - ปcดประตูด?วยบัตร 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร9เทค อินเตอร9เนชั่นแนล จํากัด บริษัท มาสเตอร9เทค อินเตอร9เนชั่นแนล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/138

อาคาร 2 ราคา 17,655.00 บาท ราคา 17,655.00 บาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

52 จ?างซGอมเครื่องสํารองไฟฟ>า 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/144

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

53 จ?างซGอมเครื่องคอมพิวเตอร9โนOตบุOค 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/145

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

54 จ?างจัดทําป>าย 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง ห?างหุ?นสGวนจํากัด สิทธิพร 56 ห?างหุ?นสGวนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/146

ราคา 29,960.00 บาท ราคา 29,960.00 บาท ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
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55 จ?างซGอมเครื่องสํารองไฟฟ>า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/154

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

56 จ?างซGอมเครื่องสํารองไฟฟ>า 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/155

ราคา 6,420.00 บาท ราคา 6,420.00 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

57 จ?างซGอมเครื่องคอมพิวเตอร9 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/156

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

58 จ?างซGอมเครื่องคอมพิวเตอร9 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/157

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

59 จ?างซGอมย?ายจอ LED และเดินสายสัญญาณภาพและเสียง 24,449.50 24,449.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูแอดวานซ9 โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรูแอดวานซ9 โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/158

ห?องประชุมจินดา ณ สงขลา ราคา 24,449.50 บาท ราคา 24,449.50 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

60 ซื้อถังขยะ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/160

ราคา 21,400.00 บาท ราคา 21,400.00 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

61 จ?างซGอมเครื่องปริ้นเตอร9 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/162

ราคา 21,400.00 บาท ราคา 21,400.00 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

62 จ?างซGอมเครื่องปริ้นเตอร9 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/163

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

63 จ?างซGอมเครื่องคอมพิวเตอร9 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/164

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

64 จ?างซGอมเครื่องโทรสาร 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/165

ราคา 5,029.00 บาท ราคา 5,029.00 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

65 จ?างซGอมเครื่องโทรสาร 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/166

ราคา 5,029.00 บาท ราคา 5,029.00 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

66 จ?างซGอมเครื่องสํารองไฟฟ>า 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/167

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562
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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

67 จ?างซGอมเครื่องสํารองไฟฟ>า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ร?าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร9วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/168

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

68 จ?างซGอมเครื่องปรับอากาศ 147,643.95 147,643.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร9เอสเอส-อินเตอร9 จํากัด บริษัท อาร9เอสเอส-อินเตอร9 จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/172

ราคา 147,643.95 บาท ราคา 147,643.95 บาท ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

69 ซื้อวัสดุงานซGอม 33,942.00 33,942.00 เฉพาะเจาะจง ร?านไกรเลิศ การพาณิชย9 ร?านไกรเลิศ การพาณิชย9 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/173

ราคา 33,942.00 บาท ราคา 33,942.00 บาท ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

70 ซื้อพัสดุ 22,250.00 22,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวรเกษม  งามสุทธิ นายวรเกษม  งามสุทธิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/181

ราคา 22,250.00 บาท ราคา 22,250.00 บาท ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

71 จ?างเหมาเชGาห?องประชุม 35,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทไชนGา มิลเลนเนียม (ไทยแลนด9) จํากัด บริษัท เกรทไชนGา มิลเลนเนียม (ไทยแลนด9) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/174

ราคา 30,000.00 บาท ราคา 30,000.00 บาท ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

72 จ?างเหมาบริการรถตู?ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 33,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร9 แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร9 แทรเวล จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/139

ไปยังจังหวัดนครนายก ราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

2. บริษัท ไทยแสนบริการ จํากัด

ราคา 25,000.00 บาท

3. บริษัท มายเวย9 แทรเวล จํากัด

ราคา 25,500.00 บาท

73 จ?างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 48,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห?างหุ?นสGวนจํากัด ชาตรีรุGงเรืองทรานสปอร9ต ห?างหุ?นสGวนจํากัด ชาตรีรุGงเรืองทรานสปอร9ต ราคาต่ําสุด นร 1007.5/140

ไปยังจังหวัดนครนายก ราคา 42,000.00 บาท ราคา 42,000.00 บาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

2. บริษัท เวคินทร9 แทรเวล จํากัด

ราคา 42,000.00 บาท

3. บริษัท ไทยแสนบริการ จํากัด

ราคา 48,000.00 บาท
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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

74 จ?างเหมาบริการรถตู?ปรับอากาศ เดินทางจากทGาอากาศยาน 31,500.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ประดิษฐ9 แอนด9 วนิดาทัวร9 จํากัด บริษัท ประดิษฐ9 แอนด9 วนิดาทัวร9 จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/143

จังหวัดเชียงราย ไปยังสถานที่อบรม ราคา 19,200.00 บาท ราคา 19,200.00 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

2. นายเจษฎา  คําแดง

ราคา 20,400.00 บาท

3. นางญานิฐา  นวลละออง

ราคา 21,000.00 บาท

75 จ?างเหมาบริการรถตู?ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 73,500.00 64,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทองทิพย9อินเตอร9กรุOป จํากัด บริษัท ทองทิพย9อินเตอร9กรุOป จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/171

ไปยังประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร ราคา 64,600.00 บาท ราคา 64,600.00 บาท ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร9ทราเวิล จํากัด

ราคา 66,300.00 บาท

3. ห?างหุ?นสGวนจํากัด พรสุพจน9 ทรานสปอร9ต

ราคา 68,300.00 บาท

76 จ?างเหมาบริการรถตู?ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทองทิพย9อินเตอร9กรุOป จํากัด บริษัท ทองทิพย9อินเตอร9กรุOป จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/179

ไปยังเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

2. ห?างหุ?นสGวนจํากัด พรสุพจน9 ทรานสปอร9ต

ราคา 9,900.00 บาท

3. บริษัท ธนาธิป อินเตอร9ทราเวิล จํากัด

ราคา 10,500.00 บาท
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