
                    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 ซื้อขายครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�และอุปกรณ�พร อมติดตั้ง 2,375,000.00 2,362,159.92 e-bidding 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด เสนอ 41/2562

ราคา 2,060,392.00 บาท ราคา 2,060,392.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด คุณลักษณะเฉพาะ

ราคา 2,191,146.00 บาท ตรงตามที่

3. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส� จํากัด สํานักงาน ก.พ.

ราคา 2,364,700.00 บาท กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

2 จ างปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 7 23,934,000.00 23,933,000.00 e-bidding 1. บริษัท ปานฝCน จํากัด บริษัท ปานฝCน จํากัด เสนอ 44/2562

ราคา 22,988,999.00 บาท ราคา 22,988,999.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด งานจ างฯ

ราคา 23,695,235.96 บาท ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 11



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 างซGอมแซมผนังอาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. 495,517.00 495,517.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม พี แอนด� ที จํากัด บริษัท สยาม พี แอนด� ที จํากัด เสนอ 42/2562

ราคา 495,517.00 บาท ราคา 495,517.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

งานจ างฯ

ครบถ วนถูกต อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ างซGอมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคาร 4 (ฝCMงอาคาร 2) 191,102.00 191,102.00 เฉพาะเจาะจง ห างหุ นสGวนจํากัด พี.เอ็ม.ไลท�. คูลลิ่ง ห างหุ นสGวนจํากัด พี.เอ็ม.ไลท�. คูลลิ่ง เสนอ 43/2562

เท็คนิคอลเซอร�วิส แอนด� ซัพพลาย เท็คนิคอลเซอร�วิส แอนด� ซัพพลาย รายละเอียด ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ราคา 191,102.00 บาท ราคา 191,102.00 บาท งานจ างฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม
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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 างถGายเอกสาร 2,000.00 1,971.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร านกPอปปQR ปริ้น ร านกPอปปQR ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/243

ราคา 1,971.00 บาท ราคา 1,971.00 บาท ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

2. ร านดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 2,211.75 บาท

3. ร าน AF.COPY

ราคา 2,301.71 บาท

4 จ างถGายเอกสาร 7,000.00 6,040.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร านกPอปปQR ปริ้น ร านกPอปปQR ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/245

ราคา 6,040.00 บาท ราคา 6,040.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

2. ร านดับเบิ้ลคิวซี .

ราคา 6,655.00 บาท

3. ร าน AF.COPY

ราคา 6,655.00 บาท

5 จ างถGายเอกสาร 10,000.00 4,720.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร านกPอปปQR ปริ้น ร านกPอปปQR ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/266

ราคา 4,720.00 บาท ราคา 4,720.00 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

2. ร านดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 4,247.50 บาท

3. ร าน AF.COPY

ราคา 5,525.00 บาท

6 จ างเหมาบริการจัดเก็บและปรับปรุงข อมูลสารสนเทศ 398,450.00 398,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอร�ไพรส�ซิสเต็ม จํากัด บริษัท เอ็นเตอร�ไพรส�ซิสเต็ม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/273

ทุนของรัฐบาลแบบบูรณาการ (Businss Intelligenc : BI) ราคา 398,450.00 บาท ราคา 398,450.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 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

7 จ างถGายเอกสาร 5,000.00 4,860.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร านกPอปปQR ปริ้น ร านกPอปปQR ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/280

ราคา 4,860.00 บาท ราคา 4,860.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

2. ร านดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 5,437.50 บาท

3. ร าน AF.COPY

ราคา 5,467.50 บาท

8 จ างผลิตบัตรและปbายสําหรับคณะผู แทนและเจ าหน าที่ 28,000.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห างหุ นสGวนสามัญ อิมเมจ บาลานซ� ห างหุ นสGวนสามัญ อิมเมจ บาลานซ� ราคาต่ําสุด นร 1007.5/294

สําหรับการประชุมผู ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ราคา 14,980.00 บาท ราคา 14,980.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ปQ 2562 2. บริษัท โยโยG การ�ด จํากัด

ราคา 17,976.00 บาท

3. ร านบิ้วตี้ฟลูการ�ด (Beautifulcard)

ราคา 18,900.00 บาท

9 จ างทําตรายาง 2,514.50 2,514.50 เฉพาะเจาะจง ห างหุ นสGวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ห างหุ นสGวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/300

ราคา 2,514.50 บาท ราคา 2,514.50 บาท ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,000.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท มิสเตอร� อิ๊งค� คอมพิวเตอร� เซอร�วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร� อิ๊งค� คอมพิวเตอร� เซอร�วิส จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1002/14

ราคา 6,634.00 บาท ราคา 6,634.00 บาท ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 6,987.10 บาท

3. บริษัท อิ๊งค� แลนด� ออฟฟhศ ซัพพลาย จํากัด

ราคา 7,115.50 บาท

4. บริษัท โฟทีก า จํากัด

ราคา 7,206.45 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

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 53,339.50 53,339.50 เฉพาะเจาะจง 1. ห างหุ นสGวนจํากัด วิริยะ 1995 ห างหุ นสGวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1004.1/599

ราคา 53,339.50 บาท ราคา 53,339.50 บาท ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุPป จํากัด 

ราคา 54,837.50 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 61,124.82 61,124.82 เฉพาะเจาะจง 1. ห างหุ นสGวนจํากัด วิริยะ 1995 ห างหุ นสGวนจํากัด วิริยะ 1995 ราคาต่ําสุด นร 1004.1/600

ราคา 61,124.82 บาท ราคา 61,124.82 บาท ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุPป จํากัด 

ราคา 66,802.24 บาท

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 86,793.05 86,793.05 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต นไม ทอง จํากัด บริษัท ต นไม ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1010/252

ราคา 86,793.05 บาท ราคา 86,793.05 บาท ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

ราคา 91,856.29 บาท

3. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 93,847.56 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/81

ราคา 15,200.00 บาท ราคา 15,200.00 บาท ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,054.00 13,824.40 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต นไม ทอง จํากัด บริษัท ต นไม ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1011/82

ราคา 13,824.40 บาท ราคา 13,824.40 บาท ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

ราคา 14,241.70 บาท

3. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 14,305.90 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

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,490.71 49,490.71 เฉพาะเจาะจง 1. ร านทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ร านทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ราคาต่ําสุด นร 1013.9/31

ราคา 49,490.71 บาท ราคา 49,490.71 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

2. ร านทรัพย�มงคลสิริ

ราคา 55,254.80 บาท

3. ร านเลิศทวีกิจ

ราคา 57,068.45 บาท

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 79,782.41 79,782.41 เฉพาะเจาะจง 1. ร านทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ร านทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ราคาต่ําสุด นร 1013.9/32

ราคา 79,782.41 บาท ราคา 79,782.41 บาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

2. ร านทรัพย�มงคลสิริ

ราคา 86,548.02 บาท

3. ร านเลิศทวีกิจ

ราคา 88,739.38 บาท

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โค ชไทย คอร�ปอเรชั่น จํากัด บริษัท โค ชไทย คอร�ปอเรชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/33

ราคา 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,900.00 42,750.00 เฉพาะเจาะจง ห างหุ นสGวนสามัญ อุดมสาส�น ห างหุ นสGวนสามัญ อุดมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/923

ราคา 42,750.00 บาท ราคา 42,750.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,350.00 28,196.00 เฉพาะเจาะจง ห างหุ นสGวนสามัญ อุดมสาส�น ห างหุ นสGวนสามัญ อุดมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/947

ราคา 28,196.00 บาท ราคา 28,196.00 บาท ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/1022

ราคา 27,000.00 บาท ราคา 27,000.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,000.00 27,237.00 เฉพาะเจาะจง ห างหุ นสGวนสามัญ อุดมสาส�น ห างหุ นสGวนสามัญ อุดมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1018.7/1060

ราคา 27,237.00 บาท ราคา 27,237.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,500.00 11,299.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต นไม ทอง จํากัด บริษัท ต นไม ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/178

ราคา 11,299.20 บาท ราคา 11,299.20 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

หนา้ที� 6 จาก 11



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

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 71,869.00 71,331.55 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต นไม ทอง จํากัด บริษัท ต นไม ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/721

ราคา 71,331.55 บาท ราคา 71,331.55 บาท ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

ราคา 75,306.60 บาท

3. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 76,344.50 บาท

25 ซื้อวารสารวิชาการตGางประเทศ 34,750.00 34,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ� จํากัด บริษัท นิพนธ� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/10

(6 รายการ/ 7 เลGม) ราคา 34,750.00 บาท ราคา 34,750.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

26 ซื้อหนังสือพิมพ�และวารสารวิชาการ (มิ.ย. 62) 9,340.00 9,340.00 เฉพาะเจาะจง ร าน แตงโมสาส�น ร าน แตงโมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/11

ราคา 9,340.00 บาท ราคา 9,340.00 บาท ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 36,112.50 36,112.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมพันธ�เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท หอมพันธ�เทรดดิ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/7

ราคา 36,112.50 บาท ราคา 36,112.50 บาท ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 78,348.61 78,348.61 เฉพาะเจาะจง 1. ห างหุ นสGวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห างหุ นสGวนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1021.2/45

ราคา 78,348.61 บาท ราคา 78,348.61 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

2. ร านวรจักรเซ็นเตอร�

ราคา 80,335.60 บาท

3. ร านกฤตสุวรรณ

ราคา 80,972.25 บาท

29 จ างซGอมเครื่องสํารองไฟฟbา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/250

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

30 จ างซGอมเครื่องคอมพิวเตอร� 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/251

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

31 จ างซGอมเครื่องสแกนเนอร� 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/252

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หนา้ที� 7 จาก 11



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

32 จ างซGอมเครื่องพิมพ� 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/253

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

33 จ างซGอมเครื่องสํารองไฟฟbา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/254

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

34 จ างซGอมเครื่องสํารองไฟฟbา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/255

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

35 จ างซGอมเครื่องพิมพ� 2,728.50 2,728.50 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/256

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

36 จ างซGอมเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�สี 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/257

ราคา 6,955.00 บาท ราคา 6,955.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

37 จ างซGอมเครื่องคอมพิวเตอร� 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/258

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

38 จ างขนเศษซากวัสดุ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล  โพธิ์ใจพระ นายทรงพล  โพธิ์ใจพระ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/259

ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

39 จ างดูดบGอเกรอะบริเวณหน าอาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิริวิชช�  ใจเที่ยงธรรม นายสิริวิชช�  ใจเที่ยงธรรม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/260

ราคา 70,000.00 บาท ราคา 70,000.00 บาท ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

40 จ างซGอมเครื่องปรับอากาศ 88,804.65 88,804.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร�เอสเอส-อินเตอร� จํากัด บริษัท อาร�เอสเอส-อินเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/263

ราคา 88,804.65 บาท ราคา 88,804.65 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

41 จ างซGอมเครื่องพิมพ�อPอฟเซท 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง ร านนิตย�ชัย ซัพพลาย แอนด� เซอร�วิส ร านนิตย�ชัย ซัพพลาย แอนด� เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/264

ราคา 9,416.00 บาท ราคา 9,416.00 บาท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

42 จ างซGอมเครื่องสแกนเนอร� 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/282

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

43 จ างซGอมเครื่องสํารองไฟฟbา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/283

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

หนา้ที� 8 จาก 11



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

44 จ างซGอมเครื่องคอมพิวเตอร� 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/284

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

45 จ างซGอมเครื่องพิมพ�ชนิดสี 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/285

ราคา 7,276.00 บาท ราคา 7,276.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

46 จ างซGอมเครื่องคอมพิวเตอร� 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/286

ราคา 5,885.00 บาท ราคา 5,885.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

47 จ างซGอมเครื่องสํารองไฟฟbา 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/287

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

48 ซื้อวัสดุงานซGอม 24,199.00 24,199.00 เฉพาะเจาะจง ร านไกรเลิศ การพาณิชย� ร านไกรเลิศ การพาณิชย� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/288

ราคา 24,199.00 บาท ราคา 24,199.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง นายวรเกษม  งามสุทธิ นายวรเกษม  งามสุทธิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/291

ราคา 1,950.00 บาท ราคา 1,950.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

50 ซื้อดอกไม ประดิษฐ� 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐวัฒน�  เทียนแก ว นายณฐวัฒน�  เทียนแก ว ราคาเหมาะสม นร 1007.5/295

ราคา 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

51 จ างเหมาเชGาห องประชุม 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปริงฟhลด� แอท ซี จํากัด บริษัท สปริงฟhลด� แอท ซี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/302

ราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

52 จ างเหมาบริการรถตู ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 14,000.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แสนดี เซอร�วิส จํากัด บริษัท แสนดี เซอร�วิส จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/247

ไปยังกรุงเทพฯ และจังหวัดนครนายก ราคา 13,600.00 บาท ราคา 13,600.00 บาท ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท ทองทิพย�อินเตอร�กรุPป จํากัด

ราคา 14,000.00 บาท

3. ห างหุ นสGวนจํากัด ชาตรีรุGงเรืองทรานสปอร�ต

ราคา 14,000.00 บาท

หนา้ที� 9 จาก 11



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 จากทGาอากาศยานสงขลา 7,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายสุคนธ�  คล ายทอง นายสุคนธ�  คล ายทอง ราคาต่ําสุด นร 1007.5/261

ไปยังสถานที่สัมมนา ราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

2. นายฮารอมัย  หมัดบู

ราคา 6,000.00 บาท

3. นายญาณวุฒิ  หวังสิริไพศาล

ราคา 6,400.00 บาท

54 จ างเหมาบริการรถตู ปรับอากาศ จากทGาอากาศยานขอนแกGน 21,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายเดชบารมี  เดชแพง นายเดชบารมี  เดชแพง ราคาต่ําสุด นร 1007.5/271

ไปยังสถานที่สัมมนา ราคา 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

2. นายคเชน  หนูบุญ

ราคา 16,200.00 บาท

3. นายศรราม  เจ็กรักษ�

ราคา 16,800.00 บาท

55 จ างเหมาบริการรถตู ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 9,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทองทิพย�อินเตอร�กรุPป จํากัด บริษัท ทองทิพย�อินเตอร�กรุPป จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/281

ไปยัง กรุงเทพฯ ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร�ทราเวิล จํากัด

ราคา 8,500.00 บาท

3. ห างหุ นสGวนจํากัด พรสุพจน� ทรานสปอร�ต

ราคา 9,000.00 บาท

56 จ างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู ปรับอากาศ 133,600.00 133,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทองทิพย�อินเตอร�กรุPป จํากัด บริษัท ทองทิพย�อินเตอร�กรุPป จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/7289

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปยังจังหวัดชลบุรี ราคา 133,600.00 บาท ราคา 133,600.00 บาท ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร�ทราเวิล จํากัด

ราคา 138,800.00 บาท

3. ห างหุ นสGวนจํากัด พรสุพจน� ทรานสปอร�ต

ราคา 141,300.00 บาท

หนา้ที� 10 จาก 11



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

57 จ างเหมาบริการรถตู ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 31,500.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห างหุ นสGวนจํากัด องุGนริช ห างหุ นสGวนจํากัด องุGนริช ราคาต่ําสุด นร 1007.5/303

ไปยังจังหวัดเพชรบุรี ราคา 27,000.00 บาท ราคา 27,000.00 บาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

2. ห างหุ นสGวนจํากัด โชคสงบการทGองเที่ยว

ราคา 30,600.00 บาท

3. ห างหุ นสGวนจํากัด เอกอุดมทัวร�

ราคา 31,500.00 บาท

หนา้ที� 11 จาก 11


