
                    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
างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต
นไม
 ระบบสปริงเกอร� 3,595,800.00 3,432,000.00 e-bidding 1. บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร�วิส จํากัด บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร�วิส จํากัด เสนอ 7/2562

และความสะอาดรอบบริเวณสํานักงาน ก.พ. ราคา 3,432,000.00 บาท ราคา 3,420,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารและสถานที่ 6,665,400.00 6,080,000.00 e-bidding 1. บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง เซอร�วิส จํากัด บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง เซอร�วิส จํากัด เสนอ 8/2562

สํานักงาน ก.พ. ราคา 5,817,804.00 บาท ราคา 5,817,804.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

2. ห
างหุ
นส?วนจํากัด ยูเนี่ยนเปอร�เฟคท� งานจ
างฯ

ราคา 6,050,914.20 บาท ครบถ
วนถูกต
อง

3. บริษัท ซี.เอ็น.แฟมิลี่ เซอร�วิส จํากัด ตรงตามที่

ราคา 6,385,000.00 บาท สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนตุลาคม 2561

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 14



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 เช?ารถยนต�ส?วนบุคคล (เกDง) และรถยนต�โดยสาร (รถตู
) e-bidding 1. บริษัท กรุงเทพ ออโต
 ลีซ จํากัด บริษัท กรุงเทพ ออโต
 ลีซ จํากัด เสนอ 9/2562

ราคา 3,120,000.00 บาท ราคา 3,120,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

2. บริษัท นครชัยศรี ฮอนด
า ออโตโมบิล จํากัด งานจ
างฯ

ราคา 3,496,000.00 บาท ครบถ
วนถูกต
อง

3. บริษัท ทีซี คาร� โซลูชั่นส� (ไทยแลนด�) จํากัด ตรงตามที่

ราคา 3,636,000.00 บาท สํานักงาน ก.พ.

4. บริษัท ศรีวัฒน�ลิสซิ่ง จํากัด กําหนด

ราคา 3,903,360.00 บาท และเสนอราคา

5. บริษัท กรุงไทยคาร�เร
นท� แอนด� ลิส จํากัด (มหาชน) เหมาะสม

ราคา 3,961,140.00 บาท

4 จ
างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสํานักงาน ก.พ. 6,294,200.00 6,090,000.00 e-bidding 1. บริษัท ไมซ�แมนเนจเม
น จํากัด บริษัท ไมซ�แมนเนจเม
น จํากัด เสนอ 12/2562

และบริการพนักงานขับรถยนต� ราคา 5,900,000.00 บาท ราคา 5,900,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

2. บริษัท อาร�เอสจี แบง พร็อพเพอร�ตี้ แมเนจเม
นท� จํากัด งานจ
างฯ

ราคา 6,074,500.00 บาท ครบถ
วนถูกต
อง

3. สยามพร็อพเพอร�ตี้ คอนซัลแตนท� ตรงตามที่

ราคา 6,613,563.00 บาท สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 2 จาก 14



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 เช?าเครื่องถ?ายเอกสาร 1,800,000.00 0.30 e-bidding 1. บริษัท เคียวเซร?า ด็อคคิวเม
นส� โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เคียวเซร?า ด็อคคิวเม
นส� โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ 19/2562

ราคาแผ?นละ 0.29 บาท ราคาแผ?นละ 0.29 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

2. บริษัท พูนธนามาร�เก็ตติ้ง จํากัด งานจ
างฯ

ราคาแผ?นละ 0.30 บาท ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 3 จาก 14



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
างเหมาบริการบํารุงรักษาและซ?อมแซมแก
ไขระบบ 8,000,000.00 6,955,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เคมิท กรุLป จํากัด บริษัท เคมิท กรุLป จํากัด เสนอ 15/2562

คอมพิวเตอร� เครือข?าย และซอฟต�แวร� ของสํานักงาน ก.พ. ราคา 4,947,872.60 บาท ราคา 4,947,872.60 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

2. บริษัท แอ็ดวานซ�อินฟอร�เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) งานจ
างฯ

ราคา 5,370,410.00 บาท ครบถ
วนถูกต
อง

3. บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด ตรงตามที่

ราคา 5,778,000.00 บาท สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างเหมาบริการระบบเครือข?ายอินเทอร�เน็ต 2,000,000.00 1,264,740.00 คัดเลือก 1. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) เสนอ 16/2562

ราคา 468,660.00 บาท ราคา 468,660.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

2. บริษัท ทริปเปMลที อินเทอร�เน็ต จํากัด งานจ
างฯ

ราคา 650,000.00 บาท ครบถ
วนถูกต
อง

3. บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรชั่น จํากัด ตรงตามที่

ราคา 692,076.00 บาท สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 4 จาก 14



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
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศ 1,981,000.00 1,926,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เอ็นเตอร�ไพรส�ซิสเต็ม จํากัด บริษัท เอ็นเตอร�ไพรส�ซิสเต็ม จํากัด เสนอ 17/2562

ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0 ราคา 1,590,000.00 บาท ราคา 1,590,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

2. บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด งานจ
างฯ

ราคา 1,694,880.00 บาท ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบสนับสนุน 95,000.00 856,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ 18/2562

ศูนย�คอมพิวเตอร� ราคา 396,970.00 บาท ราคา 396,970.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

2. บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร�ต อิมปอร�ต จํากัด งานจ
างฯ

ราคา 599,200.00 บาท ครบถ
วนถูกต
อง

3. บริษัท เคมิท กรุLป จํากัด ตรงตามที่

ราคา 715,749.75 บาท สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 5 จาก 14



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
างเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบตู
สาขาโทรศัพท�อัตโนมัติ 171,200.00 171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซิร�ฟ สยาม จํากัด บริษัท คอมเซิร�ฟ สยาม จํากัด เสนอ 1/2562

สํานักงาน ก.พ. ราคา 171,200.00 บาท ราคา 171,200.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาและซ?อมแซมแก
ไขลิฟต� 244,600.00 244,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ 2/2562

สํานักงาน ก.พ. ราคา 244,590.00 บาท ราคา 244,590.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 6 จาก 14



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
างเหมากําจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ 499,000.00 395,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอLดวานซ� กรุLป เอเชีย จํากัด บริษัท แอLดวานซ� กรุLป เอเชีย จํากัด เสนอ 3/2562

บริเวณสํานักงาน ก.พ. ราคา 395,000.00 บาท ราคา 395,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

4 จ
างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 7,307,976.00 7,307,976.00 เฉพาะเจาะจง องค�การสงเคราะห�ทหารผ?านศึกในพระบรมราชูปถัมภ� องค�การสงเคราะห�ทหารผ?านศึกในพระบรมราชูปถัมภ� เสนอ 4/2562

บริเวณสํานักงาน ก.พ. ราคา 7,307,976.00 บาท ราคา 7,307,976.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 7 จาก 14



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
างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ 211,860.00 211,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาต
า (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คอนโทรล ดาต
า (ประเทศไทย) จํากัด เสนอ 5/2562

และโปรแกรมประมวลผลการสอบ พร
อมวิเคราะห�คุณภาพ ราคา 211,860.00 บาท ราคา 211,860.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ข
อมสอบ งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

6 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรมโครงการพัฒนา 1,332,000.00 1,116,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เสนอ 6/2562

นวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร : การสรรหาและ ราคา 1,140,000.00 บาท ราคา 1,140,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เลือกสรรบุคคล ด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส� งานจ
างฯ

(e-Recruitment) ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 8 จาก 14



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
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศ 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอLดวานซ� อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด บริษัท แอLดวานซ� อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด เสนอ 10/2562

เพื่อจัดการศึกษาในต?างประเทศ ราคา 400,000.00 บาท ราคา 400,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

8 จ
างเหมาบริการรับ - ส?งเอกสารของสํานักงาน ก.พ. 468,000.00 468,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ดี เอ็กซ�เพรส จํากัด บริษัท ที ดี เอ็กซ�เพรส จํากัด เสนอ 11/2562

ราคา 468,000.00 บาท ราคา 468,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 9 จาก 14



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
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข
อมูล 1,042,000.00 1,042,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด เสนอ 13/2562

เพื่อรองรับการแต?งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive ราคา 1,042,000.00 บาท ราคา 1,000,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

Information System : SEIS) และโปรแกรมประเมินค?างาน งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

10 จ
างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศ 1,190,100.00 1,149,394.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค�การมหาชน) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค�การมหาชน) เสนอ 14/2562

กําลังคนภาครัฐและโปรแกรมระบบสารสนเทศ ราคา 1,149,394.00 บาท ราคา 1,149,394.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

พนักงานราชการ งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที� 10 จาก 14



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 จ
างทํากระเปhาใส?เอกสาร 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ราเฟiย จํากัด บริษัท ราเฟiย จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.5/798

ราคา 48,000.00 บาท ราคา 48,000.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

2. ร
าน คิดดี พรีเมี่ยม

ราคา 56,000.00 บาท

3. ร
าน เพื่อนเดินทาง

ราคา 56,000.00 บาท

12 จ
างถ?ายเอกสารประกอบการฝkกอบรมเสริมหลักสูตร 140,000.00 114,192.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน กLอปปil ปริ้น ร
าน กLอปปil ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/799

นักบริหารระดับสูง (ส. นบส.) ประจําปiงบประมาณ ราคา 114,192.00 บาท ราคา 114,192.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

พ.ศ. 2561 รุ?นที่ 11 2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 128,439.00 บาท

3. ร
าน AF.COPY

ราคา 142,794.00 บาท

13 จ
างทําตรายาง 1,187.70 1,187.70 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส?วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ห
างหุ
นส?วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ� ราคาเหมาะสม นร 1007.5/807

ราคา 1,187.70 บาท ราคา 1,187.70 บาท ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

14 จ
างพิมพ�แบบแนบท
ายพระราชกฤษฏีกาเงินประจําตําแหน?ง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/808

และประโยชน�ตอบแทนอย?างอื่น ราคา 2,760.60 บาท ราคา 2,760.60 บาท ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 94,100.00 94,097.94 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร� ราคาต่ําสุด นร 1013.9/50

ราคา 94,097.94 บาท ราคา 94,097.94 บาท ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

2. ร
าน ทรัพย�มงคลสิริ

ราคา 108,853.24 บาท

3. ร
าน เลิศทวีกิจ

ราคา 109,813.03 บาท

16 ซื้อหนังสือพิมพ�และวารสารวิชาการ (ต.ค. 61) 10,810.00 10,810.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน แตงโมสาส�น ร
าน แตงโมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/25

ราคา 10,810.00 บาท ราคา 10,810.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

หนา้ที� 11 จาก 14



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

17 ซื้อหนังสือพิมพ�และวารสารวิชาการ (พ.ย. 61) 11,410.00 11,410.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน แตงโมสาส�น ร
าน แตงโมสาส�น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/26

ราคา 11,410.00 บาท ราคา 11,410.00 บาท ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,455.00 9,888.94 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.1/43

ราคา 9,888.94 บาท ราคา 9,888.94 บาท ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

2. บริษัท สุขมี จํากัด

ราคา 10,738.52 บาท

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 54,900.00 52,002.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท มิสเตอร� อิ๊ง คอมพิวเตอร�เซอร�วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร� อิ๊ง คอมพิวเตอร�เซอร�วิส จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/1763

ราคา 52,002.00 บาท ราคา 52,002.00 บาท ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคา 53,387.65 บาท

20 ซื้อวัสดุเครื่องปรับอาการศ 9,458.80 9,458.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ�เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/766

ราคา 9,9458.80 บาท ราคา 9,9458.80 บาท ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

21 ซื้อเคมีสําหรับสระว?ายน้ํา 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาคานา พลู แอนด� สวิม จํากัด บริษัท ซาคานา พลู แอนด� สวิม จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/768

ราคา 23,540.00 บาท ราคา 23,540.00 บาท ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

22 จ
างจัดทําปvาย 2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส?วนจํากัด สิทธิพร 56 ห
างหุ
นส?วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/769

ราคา 2,086.50 บาท ราคา 2,086.50 บาท ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

23 จ
างซ?อมแซมลิฟต�โดยสาร อาคาร 10 (ตัวที่ 4) 12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� จํากัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/770

ราคา 12,679.50 บาท ราคา 12,679.50 บาท ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

24 ซื้อหลอดไฟโซล?าเซลล�และอุปกรณ�พร
อมติดตั้ง 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ� โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/782

ราคา 57,780.00 บาท ราคา 57,780.00 บาท ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

25 จ
างซ?อมเครื่องปริ้นเตอร� 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/784

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

26 จ
างซ?อมเครื่องปริ้นเตอร� 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/785

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

หนา้ที� 12 จาก 14



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

27 จ
างซ?อมเครื่องปริ้นเตอร� 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/786

ราคา 4,601.00 บาท ราคา 4,601.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

28 จ
างซ?อมเครื่องสแกนเนอร� 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/787

ราคา 9,095.00 บาท ราคา 9,095.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

29 จ
างซ?อมเครื่องสํารองไฟฟvา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/788

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

30 จ
างซ?อมเครื่องสํารองไฟฟvา 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/789

ราคา 2,354.00 บาท ราคา 2,354.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

31 จ
างซ?อมเครื่องสํารองไฟฟvา 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/790

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

32 จ
างซ?อมเครื่องคอมพิวเตอร� 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/791

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

33 จ
างซ?อมเครื่องบันทึกกล
องวงจรปMด 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/792

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

34 จ
างซ?อมเครื่องปริ้นเตอร� 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/793

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

35 จ
างซ?อมเครื่องปริ้นเตอร� 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/794

ราคา 1,819.00 บาท ราคา 1,819.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

36 จ
างซ?อมเครื่องปริ้นเตอร� 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/795

ราคา 4,708.00 บาท ราคา 4,708.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

37 จ
างซ?อมเครื่องคอมพิวเตอร�โนLตบุLค 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/796

ราคา 3,531.00 บาท ราคา 3,531.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

38 จ
างซ?อมจอคอมพิวเตอร� 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/797

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

หนา้ที� 13 จาก 14



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 จ
างซ?อมเครื่องคอมพิวเตอร� 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/809

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

40 จ
างซ?อมเครื่องคอมพิวเตอร�โนLตบุLค 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/810

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

41 จ
างซ?อมเครื่องคอมพิวเตอร�โนLตบุLค 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร�วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/811

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

หนา้ที� 14 จาก 14


