แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562
สํานักงาน ก.พ.
วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย

เสนอ

27/2562

ราคา 2,668,500.00 บาท

รายละเอียด

ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

หรือจาง

ที่
1 จางดําเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝกอบรม
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส) ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562

2,688,700.00 2,688,500.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย

ราคา 2,668,500.00 บาท

(ศูนย)บริการวิชาการแห7งจุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย)

คุณลักษณะเฉพาะฯ

ครบถวน
ถูกตอง
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนด
และเสนอราคา
เหมาะสม
2 จางที่ปรึกษาโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:
ผูนําที่มีวิสัยทัศน)และคุณธรรม (นบส. 1) ประจําป/งบประมาณ

65,780,000.00 65,780,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร)

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร)

เสนอ

28/2562

ราคา 65,770,000.00 บาท

ราคา 65,740,000.00 บาท

รายละเอียด

ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

พ.ศ. 2562

งานจางฯ
ครบถวน
ถูกตอง
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนด
และเสนอราคา
เหมาะสม

หน ้าที 1 จาก 10

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

3 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร)

58,500.00

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

49,177.20 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
ราคา 49,177.20 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/2

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
ราคา 49,177.20 บาท

ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

2. บริษัท กาญจนกิตต) มาร)เก็ตติ้ง จํากัด
ราคา 54,998.00 บาท
3. บริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนล โปรดักส) จํากัด
ราคา 56,400.00 บาท
4 จางถ7ายเอกสาร

28,000.00

26,705.00 เฉพาะเจาะจง 1. ราน กJอปป/K ปริ้น
ราคา 26,705.00 บาท

ราน กJอปป/K ปริ้น

ราคาต่ําสุด

ราคา 26,705.00 บาท

นร 1007.5/10
ลงวันที่ 10 มกราคม 2562

2. ราน ดับเบิ้ลคิวซี
ราคา 30,590.00 บาท
3. ราน AF.COPY
ราคา 37,187.50 บาท
5 จางถ7ายเอกสาร

20,000.00

10,225.00 เฉพาะเจาะจง 1. ราน กJอปป/K ปริ้น
ราคา 10,225.00 บาท

ราน กJอปป/K ปริ้น

ราคาต่ําสุด

ราคา 10,225.00 บาท

นร 1007.5/23
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

2. ราน ดับเบิ้ลคิวซี
ราคา 11,147.50 บาท
3. ราน AF.COPY
ราคา 11,455.00 บาท
6 ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร

30,000.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สเต็ป คอมเมอร)เชียล จํากัด
ราคา 28,890.00 บาท
2. บริษัท ครีเอตุส คอร)โปเรชั่น จํากัด
ราคา 29,960.00 บาท
3. บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด)) จํากัด
ราคา 30,000.00 บาท

หน ้าที 2 จาก 10

บริษัท สเต็ป คอมเมอร)เชียล จํากัด
ราคา 28,890.00 บาท

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/44
ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

7 จางทํากระเปSาใส7เอกสาร โครงการเสริมสรางศักยภาพและ

104,000.00

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

94,250.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจ.เจ.แบค อินดรัสตรี จํากัด

พัฒนาดุลยภาพของขาราชการ ประจําป/งบประมาณ

ราคา 94,250.00 บาท

พ.ศ. 2562

2. ราน มี มี่ มาร)เก็ตติ้ง

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/58

บริษัท เจ.เจ.แบค อินดรัสตรี จํากัด
ราคา 94,250.00 บาท

ลงวันที่ 31 มกราคม 2562

ราคา 110,500.00 บาท
3. ราน เอส.พี มาร)เก็ตติ้ง
ราคา 117,000.00 บาท
8 จางถ7ายเอกสาร

65,940.00

65,940.00 เฉพาะเจาะจง 1. ราน กJอปป/K ปริ้น
ราคา 65,940.00 บาท

ราน กJอปป/K ปริ้น

ราคาต่ําสุด

ราคา 65,940.00 บาท

นร 1007.5/59
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562

2. ราน ดับเบิ้ลคิวซี
ราคา 71,540.00 บาท
3. ราน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ)
ราคา 73,045.00 บาท
9 ซื้อวัสดุสํานักงาน

6,403.95

4,854.00 เฉพาะเจาะจง 1. ราน อ.เฉลิมศรี
ราคา 4,854.00 บาท

ราน อ.เฉลิมศรี

ราคาต่ําสุด

ราคา 4,854.00 บาท

นร 1001/9
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

2. หางหุนส7วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล
ราคา 5,244.61 บาท
3. ราน สองแยมงอกงาม
ราคา 5,078.00 บาท
10 ซื้อวัสดุสํานักงาน

56,000.00

46,448.70 เฉพาะเจาะจง 1. เค แอล เอส เซอร)วิส แอนด) ซัพพลาย
ราคา 46,425.16 บาท

เค แอล เอส เซอร)วิส แอนด) ซัพพลาย

ราคาต่ําสุด

ราคา 46,425.16 บาท

นร 1004.1/5
ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

2. หางหุนส7วนจํากัด วิริยะ 1995
ราคา 46,759.00 บาท
11 ซื้อวัสดุสํานักงาน

26,800.00

23,933.76 เฉพาะเจาะจง หางหุนส7วนจํากัด วิริยะ 1995
ราคา 23,933.76 บาท

หน ้าที 3 จาก 10

หางหุนส7วนจํากัด วิริยะ 1995
ราคา 23,933.76 บาท

ราคาเหมาะสม

นร 1004.1/6
ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ
ที่
12 ซื้อวัสดุสํานักงาน

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

3,100.00

2,432.11 เฉพาะเจาะจง หางหุนส7วนจํากัด วิริยะ 1995

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นไวด) จํากัด
ราคา 3,745.00 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาเหมาะสม

นร 1004.1/16.1

หรือจาง
ราคา 2,432.11 บาท

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน

ผูไดรับการคัดเลือก

36,302.00

36,185.26 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด
ราคา 36,185.26 บาท

หางหุนส7วนจํากัด วิริยะ 1995
ราคา 2,432.11 บาท
บริษัท เนชั่นไวด) จํากัด

ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
ราคาเหมาะสม

ราคา 3,745.00 บาท
บริษัท ตนไมทอง จํากัด

นร 1006/3
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

ราคาต่ําสุด

ราคา 36,185.26 บาท

นร 1008/13
ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

2. ราน อ.เฉลิมศรี
ราคา 36,758.00 บาท
3. บริษัท สุขมี จํากัด
ราคา 38,667.66 บาท
15 ซื้อวัสดุสํานักงาน

4,100.00

3,974.00 เฉพาะเจาะจง 1. ราน อ.เฉลิมศรี
ราคา 3,974.00 บาท

ราน อ.เฉลิมศรี

ราคาต่ําสุด

ราคา 3,974.00 บาท

นร 1011/5
ลงวันที่ 10 มกราคม 2562

2. ราน สองแยมงอกงาม
ราคา 4,263.00 บาท
3. บริษัท สุขมี จํากัด
ราคา 4,760.97 บาท
16 ซื้อวัสดุสํานักงาน

3,372.64

3,372.64 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ)กระดาษ จํากัด
ราคา 3,372.64 บาท
2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด
ราคา 3,462.52 บาท
3. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด
ราคา 3,493.55 บาท

หน ้าที 4 จาก 10

บริษัท สหภัณฑ)กระดาษ จํากัด
ราคา 3,372.64 บาท

ราคาต่ําสุด

นร 1012/1
ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน

18,748.00

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

18,748.00 เฉพาะเจาะจง 1. ราน สองแยมงอกงาม
ราคา 18,748.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1012/2

ราน สองแยมงอกงาม
ราคา 18,748.00 บาท

ลงวันที่ 10 มกราคม 2562

2. ราน อ.เฉลิมศรี
ราคา 19,254.00 บาท
3. บริษัท สุขมี จํากัด
ราคา 20,306.46 บาท
18 ซื้อวัสดุสํานักงาน

22,750.00

22,750.00 เฉพาะเจาะจง 1. ราน อ.เฉลิมศรี
ราคา 22,750.00 บาท

ราน อ.เฉลิมศรี

ราคาต่ําสุด

ราคา 22,750.00 บาท

นร 1012/5
ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

2. ราน สองแยมงอกงาม
ราคา 23,250.00 บาท
3. บริษัท สุขมี จํากัด
ราคา 26,108.00 บาท
19 ซื้อวัสดุสํานักงาน

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นไวด) จํากัด
ราคา 3,745.00 บาท

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน

32,211.00

26,545.63 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด
ราคา 26,545.63 บาท
2. ราน อ.เฉลิมศรี
ราคา 26,881.00 บาท
3. บริษัท สุขมี จํากัด
ราคา 28,459.86 บาท

หน ้าที 5 จาก 10

บริษัท เนชั่นไวด) จํากัด

ราคาเหมาะสม

ราคา 3,745.00 บาท
บริษัท ตนไมทอง จํากัด
ราคา 26,545.63 บาท

นร 1012/6
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

ราคาต่ําสุด

นร 1013.6/3
ลงวันที่ 18 มกราคม 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน

47,000.00

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

47,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจ.เจ.แบค อินดรัสตรี จํากัด
ราคา 47,000.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1013.6/4

บริษัท เจ.เจ.แบค อินดรัสตรี จํากัด

ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

ราคา 47,000.00 บาท

2. ราน เอส.พี มาร)เก็ตติ้ง
ราคา 54,050.00 บาท
3. ราน มี มี่ มาร)เก็ตติ้ง
ราคา 56,400.00 บาท
22 ซื้อวัสดุสํานักงาน

13,800.00

10,405.75 เฉพาะเจาะจง 1. ราน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร)
ราคา 10,405.75 บาท

ราน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร)

ราคาต่ําสุด

ราคา 10,405.75 บาท

นร 1013.9/6
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

2. ราน ทรัพย)มงคลสิริ
ราคา 11,254.26 บาท
3. ราน เลิศทวีกิจ
ราคา 11,331.30 บาท
23 ซื้อวัสดุสํานักงาน

48,874.39

48,874.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะฟ/นิกซ) (2016) จํากัด
ราคา 48,874.39 บาท

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน

66,244.00

63,065.80 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนส7วนจํากัด วิริยะ 1995
ราคา 63,065.80 บาท

บริษัท เดอะฟ/นิกซ) (2016) จํากัด

ราคาเหมาะสม

ราคา 48,874.39 บาท
หางหุนส7วนจํากัด วิริยะ 1995

นร 1019/2
ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

ราคาต่ําสุด

ราคา 63,065.80 บาท

นร 1007.3/175
ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

2. บริษัท ตนไมทอง จํากัด
ราคา 68,075.54 บาท
25 ซื้อวารสารวิชาการต7างประเทศ

39,500.00
(5 รายการ/ 7 เล7ม)

26 ซื้อหนังสือพิมพ)และวารสารวิชาการ (ก.พ. 62)

39,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ) จํากัด
ราคา 39,500.00 บาท

9,860.00

9,860.00 เฉพาะเจาะจง ราน แตงโมสาส)น
ราคา 9,860.00 บาท

หน ้าที 6 จาก 10

บริษัท นิพนธ) จํากัด

ราคาเหมาะสม

ราคา 39,500.00 บาท
ราน แตงโมสาส)น
ราคา 9,860.00 บาท

นร 1007.7/1
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

ราคาเหมาะสม

นร 1007.7/2
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน

22,427.20

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

22,427.20 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เมโทรซิสเต็มส)คอร)ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ราคา 22,427.20 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1007.8/1

บริษัท เมโทรซิสเต็มส)คอร)ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ราคา 22,427.20 บาท

ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

2. บริษัท ไทย โอเอ บิสซิเนส จํากัด
ราคา 25,908.98 บาท
3. หางหุนส7วนจํากัด ก7อพงศ) โอ เอ ซัพพลาย
ราคา 26,129.40 บาท
28 ซื้อวัสดุสํานักงาน

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน

30 จางซ7อมเครื่องปรับอากาศ

27,392.00

26,534.93

68,452.72

27,392.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมพันธ)เทรดดิ้ง จํากัด
ราคา 27,392.00 บาท

ราคา 27,392.00 บาท

26,534.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตนไมทอง จํากัด

บริษัท ตนไมทอง จํากัด

ราคา 26,534.93 บาท

ราคา 26,534.93 บาท

68,452.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ราคา 68,452.72 บาท

31 จางซ7อมเครื่องพิมพ)ดิจิตอลสี

4,729.40

4,729.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมาร)เก็ตติ้ง (ไทยแลนด)) จํากัด
ราคา 4,729.40 บาท

32 จางปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู แอดวานซ) โซลูชั่น จํากัด
ราคา 19,260.00 บาท

33 ซื้อวัสดุงานซ7อม

46,660.00

46,660.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไกรเลิศ การพาณิชย)
ราคา 46,660.00 บาท

34 จางซ7อมเครื่องคอมพิวเตอร)

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส
ราคา 2,140.00 บาท

35 จางซ7อมเครื่องปริ้นเตอร) เครื่องคอมพิวเตอร)โนJตบุJค

9,523.00

และจอคอมพิวเตอร)
36 จางซ7อมเครื่องปริ้นเตอร)

9,523.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส
ราคา 9,523.00 บาท

13,375.00

บริษัท หอมพันธ)เทรดดิ้ง จํากัด

13,375.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส
ราคา 13,375.00 บาท

หน ้าที 7 จาก 10

บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 17 มกราคม 2562
ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคา 13,375.00 บาท

นร 1007.5/20
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

ราคาเหมาะสม

ราคา 9,523.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส

นร 1007.5/18
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

ราคา 2,140.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส

นร 1007.5/10
ลงวันที่ 10 มกราคม 2562

ราคา 46,660.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส

นร 1007.5/9
ลงวันที่ 10 มกราคม 2562

ราคา 19,260.00 บาท
ราน ไกรเลิศ การพาณิชย)

นร 1007.5/5
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

ราคา 4,729.40 บาท
บริษัท ทรู แอดวานซ) โซลูชั่น จํากัด

นร 1016.2/1
ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

ราคา 68,452.72 บาท
บริษัท แคนนอนมาร)เก็ตติ้ง (ไทยแลนด)) จํากัด

นร 1007.8/2

นร 1007.5/21
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

ราคาเหมาะสม

นร 1007.5/22
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

37 จางซ7อมปWXมน้ําดี อาคาร 3 (ตัวที่ 1) และตูคอนโทรล

42,425.50

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

42,425.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ราคา 42,425.50 บาท

38 จางซ7อมเครื่องสํารองไฟฟYา

2,033.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส
ราคา 2,033.00 บาท

39 จางซ7อมเครื่องสํารองไฟฟYา

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส
ราคา 1,284.00 บาท

40 จางซ7อมเครื่องสํารองไฟฟYา

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส
ราคา 1,284.00 บาท

41 จางซ7อมเครื่องสํารองไฟฟYา

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส
ราคา 1,284.00 บาท

42 จางซ7อมเครื่องคอมพิวเตอร)

1,551.50

1,551.50 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส
ราคา 1,551.50 บาท

43 จางซ7อมเครื่องปริ้นเตอร)

6,848.00

6,848.00 เฉพาะเจาะจง ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส
ราคา 6,848.00 บาท

44 จางซ7อมระบบกลองวงจรปZดของสํานักงาน ก.พ.

96,032.50

96,032.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู แอดวานซ) โซลูชั่น จํากัด
ราคา 96,032.50 บาท

45 จางซ7อมเครื่องปรับอากาศ

94,176.50

94,176.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร)เอสเอส-อินเตอร) จํากัด
ราคา 94,176.50 บาท

46 จางเหมาเช7าหองประชุม

9,200.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย ฟรอนท) จํากัด
ราคา 9,200.00 บาท

หน ้าที 8 จาก 10

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาเหมาะสม

นร 1007.5/44

บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ราคา 42,425.50 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส

ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
ราคาเหมาะสม

ราคา 2,033.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส

ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
ราคาเหมาะสม

ราคา 1,284.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคา 9,200.00 บาท

นร 1007.5/53
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

ราคาเหมาะสม

ราคา 94,176.50 บาท
บริษัท มีเดีย ฟรอนท) จํากัด

นร 1007.5/52
ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

ราคา 96,032.50 บาท
บริษัท อาร)เอสเอส-อินเตอร) จํากัด

นร 1007.5/51
ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

ราคา 6,848.00 บาท
บริษัท ทรู แอดวานซ) โซลูชั่น จํากัด

นร 1007.5/49
ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

ราคา 1,551.50 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส

นร 1007.5/48
ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

ราคา 1,284.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส

นร 1007.5/47
ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

ราคา 1,284.00 บาท
ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส

นร 1007.5/46

นร 1007.5/57
ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

ราคาเหมาะสม

นร 1007.5/6
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

ที่

หรือจาง

47 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ.

15,000.00

ไปยังจังหวัดราชบุรี

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

13,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทองทิพย)อินเตอร)กรุJป จํากัด
ราคา 13,500.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/3

บริษัท ทองทิพย)อินเตอร)กรุJป จํากัด
ราคา 13,500.00 บาท

ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

2. บริษัท บุญรอด เซอร)วิส จํากัด
ราคา 15,000.00 บาท
3. หางหุนส7วนจํากัด พรสุพจน) ทรานสปอร)ต
ราคา 15,900.00 บาท
48 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตูปรับอากาศ

68,000.00

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดเพชรบุรี

52,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทองทิพย)อินเตอร)กรุJป จํากัด
ราคา 52,000.00 บาท

บริษัท ทองทิพย)อินเตอร)กรุJป จํากัด

ราคาต่ําสุด

ราคา 52,000.00 บาท

นร 1007.5/14
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร)ทราเวิล จํากัด
ราคา 57,000.00 บาท
3. หางหุนส7วนจํากัด พรสุพจน) ทรานสปอร)ต
ราคา 60,000.00 บาท
49 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตูปรับอากาศ

73,000.00

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดชลบุรี

73,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวคินทร) แทรเวล จํากัด
ราคา 73,000.00 บาท

บริษัท เวคินทร) แทรเวล จํากัด

ราคาต่ําสุด

ราคา 73,000.00 บาท

นร 1007.5/17
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

2. บริษัท มายเวย) แทรเวล จํากัด
ราคา 78,000.00 บาท
50 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ เดินทางจากท7าอากาศยาน
เชียงใหม7 ไปสถานที่สัมมนา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายนิมิตร ดาวเรือง
ราคา 5,000.00 บาท
2. นายเสกสรรค) สมมะโน
ราคา 5,400.00 บาท
3. นายมนตรี ใจธนะ
ราคา 6,000.00 บาท

หน ้าที 9 จาก 10

นายนิมิตร ดาวเรือง
ราคา 5,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/41
ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

วงเงินที่

ลํา
ดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จะซื้อ

รายชื่อผูที่เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

คัดเลือก

หรือขอตกลง

โดยสรุป

ในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

นร 1007.5/45

หรือจาง

ที่
51 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ.
ไปยังจังหวัดนครนายก

4,000.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนส7วนจํากัด ชาตรีรุ7งเรืองทรานสปอร)ต
ราคา 3,500.00 บาท
2. สํานักงาน อาคมทัวร)
ราคา 4,000.00 บาท
3. สํานักงาน สุรศักดิ์ทัวร)
ราคา 4,000.00 บาท

หน ้าที 10 จาก 10

หางหุนส7วนจํากัด ชาตรีรุ7งเรืองทรานสปอร)ต
ราคา 3,500.00 บาท

ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

