
1 ซ้ือหนังสือพมิพส์ ำนักงำน 75,000.00      75,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินต์จุฑำ จินดำน้อม นำงสำวจินต์จุฑำ จินดำน้อม มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 1/2564 2 ต.ค. 63
2 ซ้ือหนังสือพมิพห์้องสมุด 6,000.00        6,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินต์จุฑำ จินดำน้อม นำงสำวจินต์จุฑำ จินดำน้อม มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 2/2564 2 ต.ค. 63
3 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับใช้กับรถส่วนกลำงและรถรับรองของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ประจ ำเดือนตุลำคม 2563
37,500.00      37,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ที่ ลต ๐๐๐๒ (ฝพด.)/5449 ๕ ต.ค. ๖๓

4 หลอดไฟ จ ำนวน ๓ รำยกำร 40,000.00      37,800.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 3/2564 ๑๔ ต.ค. ๖๓
5 ซ้ือแฟม้ใส่เอกสำร เบอร์ 120F จ ำนวน 24 แฟม้ 1,400.00        1,348.20             เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 4/2564  20 ต.ค. 63
6 ซ้ือวสัดุ 11 รำยกำร 15,000.00      14,293.06           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 5/2564  20 ต.ค. 63
7 ซ้ือ Adapter ส ำหรับ Notebook จ ำนวน 1 อัน 1,605.00        1,605.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำกัด บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 6/2564  28 ต.ค. 63
8 ซ้ือ Harddisk จ ำนวน 1 อัน 2,675.00        2,675.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำกัด บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 7/2564  28 ต.ค. 63
9 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับใช้กับรถส่วนกลำงและรถรับรองของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563
37,500.00      37,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ที่ ลต ๐๐๐๒ (ฝพด.)/6019 ๒๙ ต.ค. ๖๓

10 หลอดไฟ จ ำนวน ๓ รำยกำร 59,620.00      59,620.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 8/2564 ๒ พ.ย. ๖๓
11 ซ้ือปล๊ักไฟ จ ำนวน 15 อัน 5,000.00        4,815.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจเอสเอส เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บริษัท เจเอสเอส เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 9/2564 ๒ พ.ย. ๖๓
12 หลอดไฟ จ ำนวน 2 รำยกำร 40,000.00      38,840.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 10/2564 ๑๓ พ.ย. ๖๓
13 หลอดไฟ จ ำนวน 2 รำยกำร 22,360.00      22,360.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 11/2564 ๑๓ พ.ย. ๖๓
14 วสัดุส ำนักงำน 23 รำยกำร 43,392.29      43,492.29 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 12/2564 ๑๖ พ.ย. ๖๓
15 แอลกอฮอล์น้ ำ 2 รำยกำร 12,465.00      11,425.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พริิยำ ชนรักษำ น.ส.พริิยำ ชนรักษำ มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 13/2564 ๑๗ พ.ย. ๖๓
16 ซ้ือวสัดุ จ ำนวน 4 รำยกำร 22,021.26      21,453.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท เจเอสเอส เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บริษัท เจเอสเอส เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ  ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 14/2564 17 พย. 63
17 หลอดไฟ จ ำนวน ๓ รำยกำร 78,980.00      78,980.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ  ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 15/2564 ๑๘ พ.ย. ๖๓
18 ซ้ือวสัดุห้องครัว ห้องน้ ำ 3 รำยกำร 813.20           813.20                เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 16/2564  25 พ.ย. 63
19 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับใช้กับรถส่วนกลำงและรถรับรองของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ประจ ำเดือนธนัวำคม 2563
37,500.00      37,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ที่ ลต ๐๐๐๒ (ฝพด.)/6703 30 พ.ย. 63

20 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 8 รำยกำร 38,937.30      38,937.30           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 18/2564  3 ธ.ค. 63
21 ซ้ือหลอดไฟพร้อมติดต้ัง 5,649.60        5,649.60             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 19/2564 8 ธ.ค. 63
22 หลอดไฟ LED ยำว 120 ซม. จ ำนวน 18 หลอด 10,080.00      10,080.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ.  20/2564 ๑๔ ธ.ค. ๖๓
23 หลอดไฟ LED ยำว 120 ซม. จ ำนวน ๒๐ หลอด 11,200.00      11,200.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 21/2564 ๑๔ ธ.ค. ๖๓
24 ซ้ือหลอดตะเกียบ 10 หลอด 2,407.50        2,407.50 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 22/2564 17 ธ.ค. 63
25 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ฝ้ำขุ่นพร้อมติดต้ัง 13,171.70      13,171.70 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 23/2564 17 ธ.ค. 63
26 ชุด Drum ยี่ห้อ Brother 3,563.10        3,563.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 2๔/2564 ๑๗ ธ.ค. ๖๓
27 ปำกกำเน้นมำร์คเกอร์ PX-21 สีน้ ำเงิน สีขำว    สีเงิน สีละ 24 ด้ำม

 รวม 72 ด้ำม
3,852.00        3,852.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 25/2564
21 ธ.ค. 63

 วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ  ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

เลขที/่วันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ใบสั่งจ้าง
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง



 วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ  ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
เลขที/่วันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ใบสั่งจ้าง
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง

28 ชุด Drum เคร่ืองพมิพ ์Oki C911 dn 1 ชุด มี 3 สี เหลือง แดง น้ ำ
เงิน

18,457.50      18,457.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธรุกิจ จ ำกัด บริษัท สหธรุกิจ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 2๖/2564 ๒๙ ธ.ค. ๖๓

29 หลอดไฟ LED ก ำลังไฟไม่เกิน 20 วตัต์ ยำว 120 ซม ๒๐ หลอด 11,200.00      11,200.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 2๗/2564 ๒๙ ธ.ค. ๖๓
30 Drum เคร่ืองพมิพ ์KYOCERA FS 1120D รุ่น DK-170 4 กล่อง 13,003.80      13,003.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธรุกิจ จ ำกัด บริษัท สหธรุกิจ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 2๘/2564 ๓๐ ธ.ค. ๖๓
31 ถ่ำนเคร่ืองพน่แอลกอฮอลล์ ๘๔ ก้อน 5,292.00        5,292.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำว พริิยำ ชนรักษำ นำงสำว พริิยำ ชนรักษำ มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 29/2564 ๓๐ ธ.ค. ๖๓
32 หลอดไฟ จ ำนวน ๓ รำยกำร 54,880.00      54,880.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. ๓๐/2564 ๓๐ ธ.ค. ๖๓
33 Drum ยี่ห้อ Brother HL 3170 cnw 3,659.40        3,659.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธรุกิจ จ ำกัด บริษัท สหธรุกิจ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. ๓1/2564 ๓๐ ธ.ค. ๖๓
34 แอลกอฮอลล์ 2 รำยกำร 9,925.00        9,925.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำว พริิยำ ชนรักษำ นำงสำว พริิยำ ชนรักษำ มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. ๓2/2564 ๓๐ ธ.ค. ๖๓
35 โคมไฟ LED Downlingh 12,540.00      12,540.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. ๓3/2564 ๓๐ ธ.ค. ๖๓
36 ซ้ือหนังสือพมิพร์ำยวนัและวำรสำรรำยสัปดำห์ 207,000.00    207,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินต์จุฑำ จินดำน้อม นำงสำวจินต์จุฑำ จินดำน้อม มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. ๓4/2564  30 ธ.ค. 63
37 ซ้ือหนังสือพมิพห์้องสมุด 18,000.00      18,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินต์จุฑำ จินดำน้อม นำงสำวจินต์จุฑำ จินดำน้อม มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 35/2564 30 ธ.ค. 63
38 หลอดไฟ จ ำนวน 3 รำยกำร 24,980.00      24,980.00           เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 36/2564 6 ธ.ค. 63
39 แอลกอฮอล์น้ ำ 2 รำยกำร 10,775.00      10,775.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พริิยำ ชนรักษำ น.ส.พริิยำ ชนรักษำ มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 37/2564 ๑๔ ม.ค. ๖๔
40 เคร่ืองคอมพวิเตอร์และชุดโปรแกรม จ ำนวน 3 ชุด 58,101.00      58,582.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำกัด บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 38/2564 ๒๑ ม.ค. ๖๔
41 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับใช้กับรถส่วนกลำงและรถรับรองของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ประจ ำเดือนกุมภำพนัธ ์2564
37,500.00      37,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ที่ ลต ๐๐๐๒ (ฝพด.)/451 ๒๖ ม.ค. ๖๔

42 ซ้ือเข็มเจำะกระดำษ UCHIDA ๕ อัน ฝ่ำยบัญชี 4,815.00        4,815.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 39/2564  28 ม.ค. 64
43 หลอดไฟ จ ำนวน 3 รำยกำร 41,620.00      41,620.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 40/2564 ๔ ก.พ. ๖๔
44 แอลกอฮอล์น้ ำ 1 รำยกำร 8,450.00        8,450.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พริิยำ ชนรักษำ น.ส.พริิยำ ชนรักษำ มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 41/2564 ๙ ก.พ. ๖๔
45 ซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ IP Phone จ ำนวน 16 เคร่ือง 73,509.00      73,509.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำมคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำมคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 42/2564 9 กพ. 64
46 สมุดทะเบียนหนังสือรับปกน้ ำเงิน A4 2,166.75        2,166.75             เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 43/2564 10 ก.พ. 64
47 ซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ IP Phone จ ำนวน 1 เคร่ือง 2,675.00        2,675.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำมคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำมคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 44/2564 11 กพ. 64
48 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 2,485.08        2,485.08             เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 45/2564 15 กพ. 64
49 ซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ IP Phone จ ำนวน 2 เคร่ือง 8,988.00        8,988.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำมคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำมคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 46/2564 15 กพ. 64
50 หลอดไฟ จ ำนวน 2 รำยกำร 37,500.00      64,840.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 47/2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔
51 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับใช้กับรถส่วนกลำงและรถรับรองของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ประจ ำเดือนมีนำคม 2564
37,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ที่ ลต ๐๐๐๒ (ฝพด.)/1017 ๒๓ ก.พ. ๖๔

52 หลอดไฟ จ ำนวน 2 รำยกำร 43,900.00      43,900.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 48/2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
53 โคมไฟ LED Downlingh 15 วตัต์ ขนำด 6 นิ้ว จ ำนวน 111 ชุด 73,260.00      73,260.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ  ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 49/2564 ๔ ม.ีค. ๖๔
54 หลอดไฟ จ ำนวน 2 รำยกำร 21,420.00      21,420.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 50/2564 ๑๐ ม.ีค. ๖๔
55 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 11 รำยกำร โครงกำรถอดบทเรียนฯ สวช. 13,064.70      13,064.70           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 51/2564  10 ม.ีค. 64
56 ซ้ือหมึกKYOCERA TK-354 ๒ กล่อง โครงกำรถอดบทเรียนฯ สวช. 7,811.00        7,811.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธรุกิจ จ ำกัด บริษัท สหธรุกิจ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 52/2564  15 ม.ีค. ๖๔
57 ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี 10,000.00      10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ำกัด บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 53/2564 ๑๕ ม.ีค. ๖๔
58 แอลกอฮอล์น้ ำ 130 ขวด 8,450.00        8,450.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พริิยำ ชนรักษำ น.ส.พริิยำ ชนรักษำ มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 54/2564 ๑๕ ม.ีค. ๖๔



 วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ  ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
เลขที/่วันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ใบสั่งจ้าง
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง

59 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ ำนวน 7 รำยกำร         9,166.00 11,656.58           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 55/2564 24 ม.ีค. 64
60 หลอดไฟ จ ำนวน 3 รำยกำร 95,000.00      95,000.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 56/2564 ๒๕ ม.ีค. ๖๔
61 วสัดุส ำนักงำน 18 รำยกำร โครงกำรพลเมืองศึกษำ 11,656.58      11,656.58           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 57/2564 24 ม.ีค. 64
62 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับใช้กับรถส่วนกลำงและรถรับรองของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ประจ ำเดือนเมษำยน 2564
      37,500.00 37,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ที่ ลต ๐๐๐๒ (ฝพด.)/1805 ๒๙ ม.ีค. ๖๔

63 หลอดไฟ LED ขนำดก ำลังไฟฟำ้ไม่เกิน 20 วตัต์  
ยำว 120 เซนติเมตร 30 หลอด

16,800.00      16,800.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 58/2564 ๓๐ ม.ีค. ๖๔

64 ส่ังซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำ ฝกกต.5 จ ำนวน 2 รำยกำร 8,292.50        8,292.50             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนแสงทอง เฟอร์นิเจอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนแสงทอง เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 59/2564 30 ม.ีค. 64
65 หลอดไฟ จ ำนวน 3 รำยกำร 45,720.00      45,720.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 60/2564 ๓๐ ม.ีค. ๖๔
66 หลอดไฟ จ ำนวน 3 รำยกำร 68,680.00      68,680.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้นครหลวง มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 61/2564 ๓๑ ม.ีค. ๖๔
67 ชุด Drum พมิพภ์ำพสีด ำ จ ำนวน 1 กล่อง และ

Waste Toner (ชุดตลับทิ้งหมึก) จ ำนวน 1 กล่อง
7,650.50        7,650.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธรุกิจ จ ำกัด บริษัท สหธรุกิจ จ ำกัด มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 62/2564 ๓๑ ม.ีค. ๖๔

68 ซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ IP Phone จ ำนวน 1 เคร่ือง 2,675.00        2,675.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำมคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำมคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ ซ. 63/2564 31 มีค. 64
69 จำ้งผลิตแฟลชไดร์ จ ำนวน 770 อัน 185,500.00   134,750.00       เฉพำะเจำะจง บ้ำนเบญญำภำ บ้ำนเบญญำภำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 324/2564  5 เม.ย. 64
70 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 เคร่ือง 15,000.00     15,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 325/2564  7 เม.ย. 64
71 ซ่อมกล้องถ่ำยรูปพร้อมเลนส์ เฉพำะเจำะจง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 326/2564  7 เม.ย. 64
72 ซ่อมรถประจ ำต ำแหน่ง กกต.หมำยเลขทะเบียน 8 กน 9354 

กทม.
13,998.06     13,998.06 เฉพำะเจำะจง บริษัท สตำร์แฟลก จ ำกัด บริษัท สตำร์แฟลก จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 327/2564  7 เม.ย. 64

73 ซ่อมรถประจ ำต ำแหนง่ กกต.หมำยเลขทะเบยีน 8 กข 8430กทม. 7,427.19       7,427.19           เฉพำะเจำะจง บริษัท เบนซ์ รำชครู จ ำกัด บริษัท เบนซ์ รำชครู จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 328/2564  7 เม.ย. 64
74 จำ้งจดัท ำตรำยำง ฝพด. จ ำนวน 6 อัน 2,630.00       2,630.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกมลตรำยำง ร้ำนโกมลตรำยำง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 329/2564  8 เม.ย. 64
75 ส ำเนำเข้ำเล่มเอกสำรอบรมสัมมนำ "คู่มือครูฝึกนักศึกษำวชิำ

ทหำรหลักสูตรพลเมืองดีวถิีประชำธปิไตย" จ ำนวน 100 ชุด
10,000.00     10,000.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด สหำยบล๊อกและกำรพิมพ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด สหำยบล๊อกและกำรพิมพม์ีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 330/2564  8 เม.ย. 64

76 จดัท ำส ำเนำเอกสำรสีเข้ำเล่ม "คู่มือครูฝึกนักศึกษำวชิำทหำร
หลักสูตรพลเมืองดีวถิีประชำธปิไตย"

2,800.00       2,800.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด สหำยบล๊อกและกำรพิมพ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด สหำยบล๊อกและกำรพิมพม์ีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 331/2564  9 เม.ย. 64

77 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร (สสพ.) 1,075.00       1,203.75           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย ์จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย ์จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 64/2564  9 เม.ย. 64
78 ซ้ือหนังสือพิมพ์รำยวนัส ำหรับ รอง ลธ.กกต. (นำยณัฎฐ์ เล่ำสีห์ส

วกุล)
5,000.00       5,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวจนิต์จฑุำ จนิดำน้อม นำงสำวจนิต์จฑุำ จนิดำน้อม มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 65/2564  16 เม.ย. 64

79 ซ้ือแอลกอฮอล์  70% ขึ้นไป จ ำนวน 2 รำยกำร 11,425.00     11,425.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 66/2564  19 เม.ย. 64
80 ซ้ือกลอนประตูดิจติอล 9,900.00       9,900.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท แมสซิป จ ำกัด บริษัท แมสซิป จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 67/2564  19 เม.ย. 64
81 จำ้งเปิด Port Lan จ ำนวน 3 จดุ 642.00          642.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน)มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 332/2564  16 เม.ย. 64
82 จำ้งเหมำบริกำรบุคคล สตก. วนัที่ 20 เม.ย. 64 - 19 ก.ย. 64 75,000.00     75,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภัสรำภรณ์  แก้วกล้ำ นำงสำวภัสรำภรณ์  แก้วกล้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 333/2564  19 เม.ย. 64



 วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ  ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
เลขที/่วันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ใบสั่งจ้าง
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง

83 จำ้งเหมำบริกำรบุคคล สตก. วนัที่ 20 เม.ย. 64 - 19 ก.ย. 64 75,000.00     75,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริรัตน์  สิงห์ค ำ นำงสำวศิริรัตน์  สิงห์ค ำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 334/2564  19 เม.ย. 64

84 จำ้งเหมำบริกำรบุคคล สตก. วนัที่ 20 เม.ย. 64 - 19 ก.ย. 64 75,000.00     75,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ  เขำเงิน นำงสำวกนกวรรณ  เขำเงิน มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 335/2564  19 เม.ย. 64

85 จำ้งเหมำบริกำรบุคคล สตก. วนัที่ 20 เม.ย. 64 - 19 ก.ย. 64 75,000.00     75,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิธร  น้อยสอำด นำงสำวศศิธร  น้อยสอำด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง 336/2564  19 เม.ย. 64

86 จำ้งเหมำบริกำรบุคคล สตก. วนัที่ 20 เม.ย. 64 - 19 ก.ย. 64 75,000.00     75,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรเมศวร์  เอี่ยมทรัพย์ นำยปรเมศวร์  เอี่ยมทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 337/2564  19 เม.ย. 64

87 ซ่อมรถประจ ำต ำแหน่ง กกต.หมำยเลขทะเบียน 8 กผ 8498 กทม. 15,452.19     15,452.19 เฉพำะเจำะจง บริษัท สตำร์แฟลก จ ำกัด บริษัท สตำร์แฟลก จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 338/2564  20 เม.ย. 64
88 จำ้งพิมพ์แบบแนบท้ำยประกำศทะเบียนพรรคกำรเมืองเร่ือง

สำขำพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2564 จ ำนวน 900 ชุด เพือ่
ประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ

6,018.75       6,018.75           เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำ
นุเบกษำ

ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 339/2564  21 เม.ย. 64

89 จำ้งจดัท ำปลอกแขนและแบดจลู์กเสืออำสำ กกต.เพือ่พัฒนำ
ประชำธปิไตย จ ำนวน 290 ชุด

17,400.00     17,376.80 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด กรีนกำร์เมนท์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด กรีนกำร์เมนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 340/2564  21 เม.ย. 64

90 จำ้งพิมพ์หนังสือสถำปนำ กกต. 484,068.00   484,068.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท วสิม่ำ เอเชีย จ ำกัด บริษัท วสิม่ำ เอเชีย จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณสัญญำจำ้ง 23/2564  21 เม.ย. 64
91 จำ้งฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อกรณีกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 

2019
228,997.12   183,197.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท พูนเพิม่ทรัพย ์จ ำกัด บริษัท พูนเพิม่ทรัพย ์จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 341/2564  27 เม.ย. 64

92 จำ้งเปิด Port Lan จ ำนวน 1 จดุ ส ำหรับเชื่อมต่อ Internet 214.00          214.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน)มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 342/2564  28 เม.ย. 64
93 จำ้งติดต้ัง Out Let พร้อมเดินสำย Lan จ ำนวน 6 จดุ และงำน

ดินสำยไฟ พร้อมปล๊ัก จ ำนวน 5 จดุ
60,500.00     60,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยทิวำ  ถำวรคุณ นำยทิวำ  ถำวรคุณ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 343/2564  29 เม.ย. 64

94 จำ้งท ำกระเป๋ำ อบรมหัวหน้ำงำน จ ำนวน 255 ใบ 76,466.21     76,466.21 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำนิกำนันท์ ร้ำนฐำนิกำนันท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 344/2564  29 เม.ย. 64
95 ซ้ือแอลกอฮอล์ ต้ังแต่ 70% ขึ้นไป จ ำนวน 150 ขวด 9,750.00       9,750.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 68/2564  6 พ.ค. 64
96 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 18,698.25     18,698.25         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย ์จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย ์จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 69/2564  7 พ.ค. 64
97 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 27,500.00     27,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 345/2564  7 พ.ค. 64
98 ซ้ือแอลกอฮอล์ ต้ังแต่ 70% ขึ้นไป จ ำนวน 100 ขวด 6,500.00       6,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 70/2564  11 พ.ค. 64
99 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลผ่ำยวเิทศสัมพันธ์ 100,000.00   89,333.34 เฉพำะเจำะจง นำยวรีภัทร์  มโนรถสิทธ์ นำยวรีภัทร์  มโนรถสิทธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 346/2564  14 พ.ค. 64

100 ซ้ือโต๊ะประชุม ขนำด 100x200x75 ซม. 5,457.00       5,457.00           เฉพำะเจำะจง หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 71/2564  21 พ.ค. 64
101 จำ้งจดัท ำป้ำยกลัดกรดทองเหลือง จ ำนวน 2 ป้ำย 9,844.00       9,844.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 347/2564  21 พ.ค. 64
102 จำ้งท ำฉำกกั้นป้องกันละอองน้ ำและเชื้อโรคห้องประชุม กกต. 73,573.20     73,573.20         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 348/2564  21 พ.ค. 64
103 จำ้งท ำระบบข้อมูลศูนยส่์งเสรอมพัฒนำประชำธปิไตย 244,000.00   240,001.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเอ็ม ซอฟต์ จ ำกัด บริษัท โอเอ็ม ซอฟต์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณสัญญำจำ้ง 24/2564  25 พ.ค. 64
104 จำ้งเหมำบริกำรบุคคล พตส.12 228,000.00   228,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอับดุลฮำกีม ดำเต๊ะ นำยอับดุลฮำกีม ดำเต๊ะ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 349/2564  28 พ.ค. 64



 วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ  ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
เลขที/่วันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ใบสั่งจ้าง
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง

105 จำ้งเหมำบริกำรบุคคล พตส.12 216,000.00   216,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวญัใจ  โคตรสมบัติ นำงสำวขวญัใจ  โคตรสมบัติ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง 350/2564  28 พ.ค. 64
106 ซ้ือแจลแอลกอฮอล์น้ ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 19,225.00     19,225.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 72/2564  2 มิ.ย. 64
107 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 6,300.16       6,300.16           เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 73/2564  4 มิ.ย. 64
108 จดัจำ้งท ำพวงมำลำอกไม้สด จ ำนวน 1 พวง 1,500.00       1,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้มอร์นิ่งโรส ร้ำนดอกไม้มอร์นิ่งโรส มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง  จ.351/2564  7 มิ.ย. 64
109 จำ้งพิมพ์แนบท้ำยระเบียบ กกต.วำ่ด้วยกำรเลือกต้ง ส.ส. (ฉบับที่

 3) พ.ศ. 2564
3,322.35       3,322.35 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 352/2564  7 มิ.ย. 64

110 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP M551 เลขครุภัณฑ์ 0402-13-58 13,803.00     13,803.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เทคโนโลยโีปรเฟสชั่นนัลเซอร์วสิ บจก.เทคโนโลยโีปรเฟสชั่นนัลเซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 353/2564  8 มิ.ย. 64
111 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP M551 เลขครุภัณฑ์ 0402-26-56 13,803.00     13,803.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เทคโนโลยโีปรเฟสชั่นนัลเซอร์วสิ บจก.เทคโนโลยโีปรเฟสชั่นนัลเซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 354/2564  10 มิ.ย. 64
112 ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบขำต้ัง รุ่น K3 3,103.00       3,103.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ดับเบิล้.บ.ีไอ.ที.กรุ๊ป บจก.ดับเบิล้.บ.ีไอ.ที.กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 74/2564  10 มิ.ย. 64
113 ซ่อมหม้อต้มน้ ำไฟฟ้ำ เลขครุภัณฑ์ 0208-9-48 5,638.90       5,638.90           เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 355/2564  11 มิ.ย. 64
114 ซ่อมหม้อนกนำงนวล เลขครุภัณฑ์ 0208-4-56 1,002.59       1,002.59           เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 356/2564  11 มิ.ย. 64
115 ซ่อมรถประจ ำต ำแหน่ง ลธ.กกต. หมำยเลขทะเบียน 8 กฝ 

8502 กทม.
20,300.36     20,300.36         เฉพำะเจำะจง บจก.สตำร์แฟลก บจก.สตำร์แฟลก มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 357/2564  14 มิ.ย. 64

116 ซ้ือกระดำษเอกสำร(แบบขำว) ขนำดเอ 4 หนำ 80 แกรม ยีห่้อ
ไอเดียเวร์ิค จ ำนวน 5,000 รีม

400,000.00   476,150.00       เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 75/2564  14 มิ.ย. 64

117 จำ้งเปล่ียนโช้คประตูห้องประชุม กกต. 5,243.00       5,243.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยวศิวลักษณ์ หจก.ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 358/2564  15 มิ.ย. 64
118 ซ้ือถ่ำนอัลคำไลน์ ขนำด AA 1.5 โวลต์ จ ำนวน 36 ก้อน 654.84          654.84              เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 76/2564  17 มิ.ย. 64
119 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 2,140.00       2,140.00           เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 77/2564  17 มิ.ย. 64
120 จำ้งท ำบทควำม 45,000.00     45,000.00         เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมรัฐ บจก.สยำมรัฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 359/2564  22 มิ.ย. 64
121 จำ้งซ่อมถังต้มน้ ำตรำม้ำลำย เลขครุภัณฑ์ 0208-4-59 1,506.56       1,506.56           เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 360/2564  22 มิ.ย. 64
122 จำ้งท ำป้ำยชื่อ 1 ป้ำย และสต๊ิกเกอร์ท ำเนียบ ห้อง รอง ลธ.กกต. 4,066.00       4,066.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยวศิวลักษณ์ หจก.ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 361/2564  23 มิ.ย. 64

123 จำ้งแปลเอกสำรเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562

85,000.00     89,600.00         เฉพำะเจำะจง ศูนยก์ำรแปลและบริกำรด้ำนภำษำ
สถำบันวจิยัภำษำและวฒันธรรมเอเชีย 
มหำวทิยำลัยมหิดล

ศูนยก์ำรแปลและบริกำรด้ำนภำษำ
สถำบันวจิยัภำษำและวฒันธรรมเอเชีย 
มหำวทิยำลัยมหิดล

มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 362/2564  25 มิ.ย. 64

124 ซ้ือหลอดไฟแบบ LED จ ำนวน 3 รำยกำร 91,920.00     91,920.00         เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 78/2564  25 มิ.ย. 64
125 จำ้งซ่อมเคร่ืองโทรสำร BTOTHER FAX -2820 หมำยเลข

ครุภัณฑ์ 0305-40-54
3,434.70       3,434.70           เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ีซี.เทค เซอร์วสิ บจก.พ.ีซี.เทค เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ.363/2564  28 มิ.ย. 64

126 จำ้งซ่อมเคร่ืองโทรสำร BTOTHER FAX -2820 หมำยเลข
ครุภัณฑ์ 0305-41-54

3,434.70       3,434.70           เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ีซี.เทค เซอร์วสิ บจก.พ.ีซี.เทค เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ.364/2564  28 มิ.ย. 64

127 จำ้งซ๋อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP P3015 หมำยเลขครุภัณฑ์ 
0402-34-56

3,584.50       3,584.50           เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ีซี.เทค เซอร์วสิ บจก.พ.ีซี.เทค เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 365/2564  28 มิ.ย. 64



 วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ  ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
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หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ใบสั่งจ้าง
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง

128 ซ้ือถังต้มน้ ำร้อนไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกวำ่ 14 ลิตร จ ำนวน 1 ถัง 10,000.00     8,453.00           เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 79/2564  29 มิ.ย. 64
129 ซ้ือหลอดไฟแบบ LED จ ำนวน 2 รำยกำร 35,560.00     35,560.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 80/2564  30 มิ.ย. 64
130 ซ้ือแอลกอฮอล์ จ ำนวน 2 รำยกำร 19,800.00     19,800.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 81/2564   1 ก.ค. 64
131 ซ้ือโปรแกรม (Adibe CC) จ ำนวน 7 ชุด 300,000.00   299,600.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ทีนส์ ทีม บจก.ทีนส์ ทีม มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 82/2564  2 ก.ค. 64
132 จำ้งเปิด Port Lan จ ำนวน 20 จดุ (สทส.) 4,280.00       4,280.00           เฉพำะเจำะจง บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 366/2564  2 ก.ค. 64
133 จำ้งซ่อมรถประจ ำต ำแหน่ง รอง ลธ.กกต. หมำยเลขทะเบียน 9 

กจ 2610 กทม
3,494.09       3,494.90           เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ กรุงไทย บจก.โตโยต้ำ กรุงไทย มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 367/2564  2 ก.ค. 64

134 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ยีห่้อ Brother รุ่น ADS-2200 จ ำนวน 1 
เคร่ือง

17,000.00     16,991.60         เฉพำะเจำะจง บจก.ออมนิ ซิสเตมส์ บจก.ออมนิ ซิสเตมส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 83/2564  2 ก.ค. 64

135 ซ้ือ Harddisk 1 TB ยีห่้อ WD ส ำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รหัส 0401-583-61

1,926.00       1,926.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ออมนิ ซิสเตมส์ บจก.ออมนิ ซิสเตมส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 84/2564  5 ก.ค. 64

136 จำ้งซ่อมรถประจ ำต ำแหน่ง รอง ลธ.กกต. หมำยเลขทะเบียน 9 
กจ 2583 กทม

2,473.31       2,473.31 เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ กรุงไทย บจก.โตโยต้ำ กรุงไทย มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 368/2564  5 ก.ค. 64

137 จำ้งพิมพ์แบบแนบท้ำยระเบียบ กกต.วำ่ด้วยกำรจำ้งพนักงำน
ตำมสัญญำจำ้ง พ.ศ. 2564 จ ำนวน 900 ชุด (สบค)เพือ่
ประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ

7,511.40       7,511.40 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 369/2564  8 ก.ค. 64

138 จำ้งท ำฉำกห้องอบรม 704 11,000.00     11,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมอินดีไซน์ ร้ำนสยำมอินดีไซน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 370/2564  8 ก.ค. 64
139 จำ้งพิมพ์คู่มือผู้เข้ำรับกำรอบรม พตส.12 61,204.00     61,204.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สหำยบล๊อกและกำรพิมพ์ หจก.สหำยบล๊อกและกำรพิมพ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 371/2564  9 ก.ค. 64
140 ซ้ือ Flash drive 27,927.00     27,927.00 เฉพำะเจำะจง บจก.พรีเมียม เพอร์เฟค บจก.พรีเมียม เพอร์เฟค มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 85/2564  9 ก.ค. 64
141 ซ้ือแฟ้มเอกสำร ขนำด 3 นิ้ว No"120F (สีน้ ำตำล) จ ำนวน 

240 แฟ้ม
16,349.60     15,408.00 เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 86/2564  9 ก.ค. 64

142 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ยีห่้อ Brother รุ่น ADS-2200 จ ำนวน 1 
เคร่ือง

17,000.00     16,991.60 เฉพำะเจำะจง บจก.ออมนิ ซิสเตมส์ บจก.ออมนิ ซิสเตมส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 87/2564  12 ก.ค. 64

143 ซ้ือเก้ำอี้ส ำหรับต ำแหน่งบริหำรต้น จ ำนวน 1 ตัว 6,446.75       5,510.50           เฉพำะเจำะจง หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ.88/2564  12 ก.ค. 64
144 จำ้งพิมพ์คู่มือกำรศึกษำอบรมฯ จ ำนวน 220 เล่ม 57,673.00     57,673.00         เฉพำะเจำะจง หจก.สหำยบล๊อกและกำรพิมพ์ หจก.สหำยบล๊อกและกำรพิมพ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 372/2564  14 ก.ค. 64
145 ซ้ือหลอดไฟ จ ำนวน 3 รำยกำร 48,280.00     48,280.00         เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 89/2564  14 ก.ค. 64
146 ซ้ือถ่ำนใส่เคร่ืองพ่น จ ำนวน 84 ก้อน 5,292.00       5,292.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 90/2564  14 ก.ค. 64
147 จำ้งถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรประกอบค ำชี้แจงต่อ

คณะกรรมำธกิำรฯ จ ำนวน 2 รำยกำร
15,640.00     15,640.00         เฉพำะเจำะจง ดับเบิล้คิวซี ดับเบิล้คิวซี มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 373/2564  15 ก.ค. 64

148 ซ้ือหลอดไฟ จ ำนวน 3 รำยกำร 25,200.00     25,200.00         เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 91/2564  16 ก.ค. 64
149 จำ้งถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรประกอบค ำชี้แจงต่อ

กรรมำธกิำร วฒิุสภำ 80 เล่ม
5,680.00       5,680.00           เฉพำะเจำะจง ดับเบิล้คิวซี ดับเบิล้คิวซี มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 374/2564  21 ก.ค. 64
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หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ใบสั่งจ้าง
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง

150 จำ้งแปลเอกสำร พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญฯ และ พ.ร.บ.กกต. 176,000.00   176,000.00       เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลัยมหิดล มหำวทิยำลัยมหิดล มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 375/2564  22 ก.ค. 64
151 จำ้งจดัพิมพ์หนังสือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรกำร

เลือกต้ังประจ ำปีงบประมำณ 2562
300,000.00   299,600.00       เฉพำะเจำะจง บจก.วสิม่ำ เอเชีย บจก.วสิม่ำ เอเชีย มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณสัญญำจำ้ง จ. 25/2564  22 ก.ค. 64

152 จำ้งซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ยีห่้อ HP Enterprice 500 4,140.90       4,140.90           เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ บจก.พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 376/2564  23 ก.ค. 64
153 จำ้งท ำโล่งำนเกษียณอำยรุำชกำร 50,076.00     50,076.00         เฉพำะเจำะจง บจก.อิดิโก ดีไซน์ บจก.อินดิโก ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 377/2564  23 ก.ค. 64
154 จำ้งซ่อมไมโครโฟนชุดห้องประชุม 704 เลขครุภัณฑ์ 

0209-78-53
4,428.00       4,280.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ที.พ.ีออดิโอ หจก.ที.พ.ีออดิโอ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 378/2564  23 ก.ค. 64

155 จำ้งซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ยีห่้อ Fujitsu Fi 6130 เลขครุภัณฑ์ 
0406-2-54

3,905.50       3,905.50           เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ บจก.พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 379/2564  23 ก.ค. 64

156 จำ้งผลิตวำรสำร กกต. ฉบับที่ 2 244,837.40   240,108.00       เฉพำะเจำะจง บจก.วสิม่ำ เอเชีย บจก.วสิม่ำ เอเชีย มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณสัญญำจำ้ง จ. 26/2564  29 ก.ค. 64
157 ซ้ือแอลกอฮอล์ เพิม่เติม จ ำนวน 254 ขวด 16,510.00     16,510.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ นำงสำวพิริยำ  ชนรักษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 92/2564  29 ก.ค. 64
158 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ฉำยภำพยนต์ 3 มิติ 48,150.00     48,150.00         เฉพำะเจำะจง บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 380/2564  2 ส.ค. 64
159 ซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน (บริหำรสูง) จ ำนวน 1 ตัว 9,180.60       9,180.60           เฉพำะเจำะจง หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 93/2564  2 ส.ค. 64
160 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส ำหรับงำนประมวลผล พร้อมชุด

โปรแกรมระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรมจดักำรส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

37,800.00     36,915.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ทีนส์ ทีม บจก.ทีนส์ ทีม มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 94/2564  2 ส.ค. 64

161 ซ้ือเตำอบไมโครเวฟ ขนำด 25 ลิตร ยีห่้อ Electrolux รุ่น 
EMG25D89GGP จ ำนวน 1 เตำ

9,500.00       5,189.50           เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 95/2564  2 ส.ค. 64

162 ซ้ือเคร่ืองเลเซอร์สีชนิด Network ยีห่้อ HP Color Laser Jet 
Pro M457dw จ ำนวน 1 เคร่ือง

27,000.00     26,964.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ทีนส์ ทีม บจก.ทีนส์ ทีม มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 96/2564  2 ส.ค. 64

163 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊  พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำร (OEM) จ ำนวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองโทรสำร 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

59,625.00     60,219.60         เฉพำะเจำะจง บจก.ทีนส์ ทีม บจก.ทีนส์ ทีม มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 97/2564  2 ส.ค. 64

164 ซ้ือเก้ำอี้ท ำงำนยีห่้อ Hiclass จ ำนวน 1 ตัว ตู้เหล็กแบบ 2 บำน
 ชนิดสูงยีห่้อง Victory จ ำนวน 1 ตู้ และรถเข็นของชนิดพับได้ 
ยีห่้อ JUMBO จ ำนวน 1 คัน

20,318.25     20,249.75         เฉพำะเจำะจง หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 98/2564  2 ส.ค. 64

165 จำ้งซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ Fujitsu Fi - 6130 เลขครุภัณฑ์ 
0406-2-54

3,905.50       3,905.50           เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ บจก.พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 381/2564  3 ส.ค. 64

166 ซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ HP Probook 445 พร้อมชุดโปรแกรม
 4 เคร่ือง

97,969.20     97,969.20         เฉพำะเจำะจง บจก.ทีนส์ ทีม บจก.ทีนส์ ทีม มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ 99/2564  4 ส.ค. 64

167 ซ้ือเตำไมโครเวฟ เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้อ 100/2564  4 ส.ค. 64
168 ซ้ือตู้เหล็ก 2 บำน Victory จ ำนวน 7 ตู้ และเก้ำอี้ท ำงำน 1 ตัว 47,267.25         เฉพำะเจำะจง หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้อ 101/2564  4 ส.ค. 64



 วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ  ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
เลขที/่วันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ใบสั่งจ้าง
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง

169 จำ้งท ำ Back drop 35,000.00     34,240.00         เฉพำะเจำะจง บจก.มำนะดี มีเดีย บจก.มำนะดี มีเดีย มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ.382/2564  4 ส.ค. 64
170 ซ้ือเก้ำอี้ท ำงำนยีห่้อ Taiyo รุ่น prime 2a จ ำนวน 1 ตัว 7,479.30       7,447.20 เฉพำะเจำะจง หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ หจก.รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 102/2564  5 ส.ค. 64
171 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร ไอเดียเวร์ิค 476,150.00   476,150.00 เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 103/2564  9 ส.ค. 64
172 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร (สสว.5) 10,405.75     10,405.75 เฉพำะเจำะจง บจก.อำทรพำณิชย์ บจก.อำทรพำณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 104/2564  9 ส.ค. 64
173 ซ้ือแอลกอฮอล์ จ ำนวน 2 รำยกำร 39,955.00     39,955.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิริยำ ชนรักษำ นำงสำวพิริยำ ชนรักษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 105/2564  9 ส.ค. 64
174 ซ้ือ Flash Drive 40,125.00     40,125.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วสิม่ำ เอเชีย หจก.วสิม่ำ เอเชีย มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 106/2564  10 ส.ค. 64
175 ซ้ือครุภัณฑ์รำยกำรอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย (Next 

Genevation Firewall) พร้อม Function Software
174,999.00       e-bidding บริษัท อินโนโค จ ำกัด บริษัท อินโนโค จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณสัญญำซ้ือ 13/2564  27 ก.ย. 64

176 จดัซ้ือแอลกอฮอล์ จ ำนวน 2 รำยกำร 39,955.00     39,955.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิริยำ ชนรักษำ นำงสำวพิริยำ ชนรักษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 114/2564  13 ก.ย. 64
177 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยีห่้อ HP 25,800.00     25,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีนส์ ทีม จ ำกัด บริษัท ทีนส์ ทีม จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 115/2564  13 ก.ย. 64
178 Power Supply ยีห่้อ TSUNAMI รุ่น EXTREME 1,284.00       1,284.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำจดั บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 116/2564  13 ก.ย. 64
179 กระบอกเติมแอลกอฮอล์พร้อมหัวสเปรย์ 984.40          984.40              เฉพำะเจำะจง บริษัท ไดเวอร์ซ่ี ไฮยนี (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ไดเวอร์ซ่ี ไฮยนี (ประเทศไทย) จ ำกัดมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 117/2564  15 ก.ย. 64
180 HDD for PC 1 TB 1,926.00       1,926.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำจดั บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 118/2564  15 ก.ย. 64
181 กลอนประตูดิจติอลห้องท่ำนปกรณ์ 9,900.00       9,900.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท แมสซีส จ ำกัด บริษัท แมสซีส จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 119/2564  16 ก.ย. 64
182 ซ้ือหนังสือจ ำนวน 349 รำยกำร 93,657.80     93,657.80         เฉพำะเจำะจง ศูนยห์นังสือแห่งจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย ศูนยห์นังสือแห่งจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 120/2564  20 ก.ย. 64
183 ซ้ือหลอดไฟฟ้ำ จ ำนวน 3 รำยกำร 44,260.00     44,260.00         เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 121/2564  20 ก.ย. 64
184 โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ ำนวน 12 ตัว 83,460.00     83,460.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 122/2564  22 ก.ย. 64
185 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จอรับภำพ และเคร่ืองสแกนเนอร์ 66,126.00     66,126.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำจดั บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 123/2564  22 ก.ย. 64
186 หลอดไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 44,080.00     44,080.00         เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 124/2564  22 ก.ย. 64
187 ซ้ือหนังสือห้องสมุดกลำง จ ำนวน 71 รำยกำร 19,773.00     19,773.00 เฉพำะเจำะจง ศูนยห์นังสือแห่งจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย ศูนยห์นังสือแห่งจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 125/2564  23 ก.ย. 64
188 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 128,400.00   128,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 126/2564  27 ก.ย. 64
189 ซ้ือหมึกพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รุ่น Laser Jet Pro M454

 DW
25,198.50     25,198.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทูย ูคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด บริษัท ทูย ูคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 127/2564  27 ก.ย. 64

190 Power Supply 620 วตัต์ ยีห่้อง TSUNAMI รุ่น EXTREME 1,284.00       1,284.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำจดั บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ ซ. 128/2564  28 ก.ย. 64
191 จดัซ้ือหลอดไฟฟ้ำ จ ำนวน 3 รำยกำร 13,260.00     13,260.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 129/2564  29 ก.ย. 64
192 จดัซ้อเคร่ืองโทรศัพท์ IP Phone พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 2 เคร่ือง 8,988.00       8,988.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังซ้ือ ซ. 130/2564  29 ก.ย. 64
193 จำ้งปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ระบบ Lan และระบบไฟฟ้ำห้อง

ปฏิบัติงำน ฝปธ.กกต. จ ำนวน 3 รำยกำร
41,500.00     41,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 396/2564  1 ก.ย. 64

194 จำ้งเหมำบริกำรบุคคล พตส. 12 132,500.00   132,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทร์กร มีสมพืชน์ นำยภัทร์กร มีสมพืชน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 397/2564  3 ก.ย. 64
195 เปิด Port Lan เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จ ำนวน 2 ชุด (สสว.5) 428.00          428.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 398/2564  8 ก.ย. 64
196 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP 963.00          963.00              เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัดมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 399/2564  9 ก.ย. 64



 วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ  ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
เลขที/่วันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ใบสั่งจ้าง
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง

197 จำ้งซ่อมรถประจ ำต ำแหน่ง กกต. หมำยเลขทะเบียน 8 กข 
8430

21,783.06     21,783.06         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบนซ์ รำชครู จ ำกัด บริษัท เบนซ์ รำชครู จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 400/2564  10 ก.ย. 64

198 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 9 อัน (สนย.) 1,820.00       1,820.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกมลตรำยำง ร้ำนโกมลตรำยำง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 401/2564  13 ก.ย. 64
199 จำ้งท ำคู่มือกำรเงินและบัญชี 263,220.00   263,220.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด สหำยบล๊อกและกำรพิมพ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด สหำยบล๊อกและกำรพิมพม์ีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 402/2564  13 ก.ย. 64
200 จดัหำครุภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 94,100.00     94,100.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 403/2564  13 ก.ย. 64
201 ซ่อมเคร่ืองโทรสำร Brother 2820 2,140.00       2,140.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัดมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 404/2564  14 ก.ย. 64
202 แฟ้มสีม่วงและกล่องไดคัส 28,462.00     28,462.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด สหำยบล๊อกและกำรพิมพ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด สหำยบล๊อกและกำรพิมพม์ีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 405/2564  15 ก.ย. 64
203 จำ้งซ่อมประตูห้องรับรอง กกต. 34,882.00     34,882.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 406/2564  15 ก.ย. 64
204 จำ้งซ่อมรถประจ ำต ำแหน่ง กกต. หมำยเลขทะเบียน 8 กร 

9354
13,632.66     13,632.66         เฉพำะเจำะจง บริษัท สตำร์แฟลก จ ำกัด บริษัท สตำร์แฟลก จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 407/2564  16 ก.ย. 64

205 ป้ำยชื่อพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 ป้ำย 1,926.00       1,926.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 408/2564  17 ก.ย. 64
206 ซ๋อมรถเปล่ียนยำงรถประจ ำต ำแหน่ง กกต. ทะเบียน 8 กผ 

8509
43,870.00     43,870.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สตำร์แฟลก จ ำกัด บริษัท สตำร์แฟลก จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 409/2564  17 ก.ย. 64

207 จำ้งท ำพวงมำลำดอกไม้สด จ ำนวน 1 พวง 1,500.00       1,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนใหม่เรืองศรีออคิด ร้ำนใหม่เรืองศรีออคิด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 410/2564  21 ก.ย. 64
208 จำ้งซ่อมเปล่ียนยำงรถประจ ำต ำแหน่ง กกต. ทะเบียน 8 กข 

8421
43,870.00     43,870.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สตำร์แฟลก จ ำกัด บริษัท สตำร์แฟลก จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 411/2564  22 ก.ย. 64

209 จำ้งซ่อมล ำโพง ห้อง 704 2,140.00       2,140.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ทีพี ออดิโอ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ทีพี ออดิโอ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 412/2564  22 ก.ย. 64
210 ซ๋อมฉำกกั้นอะครีลิก 10 แผ่น 2,140.00       2,140.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีไซน์ ยวั ดีไซน์ จ ำกัด บริษัท ดีไซน์ ยวั ดีไซน์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 413/2564  23 ก.ย. 64
211 จำ้งท ำบัตรพร้อมสำยคล้องคอ (พตส.12) 19,600.00     19,600.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ เอสแอนด์บี ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ เอสแอนด์บี มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 414/2564  23 ก.ย. 64
212 จำ้งท ำพวงมำลำดอกไม้สด จ ำนวน 1 พวง 1,500.00       1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้มอร์นิ่งโรส ร้ำนดอกไม้มอร์นิ่งโรส มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 415/2564  27 ก.ย. 64
213 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 15 อัน (สกม.) 2,840.00       2,840.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกมลตรำยำง ร้ำนโกมลตรำยำง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 416/2564  27 ก.ย. 64
214 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 18 อัน (สลป.1) 4,380.00       4,380.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกมลตรำยำง ร้ำนโกมลตรำยำง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 417/2564  27 ก.ย. 64
215 จำ้งจดัหำชั้นเหล็กฉำกส ำหรับวำงกล่องเอกสำร จ ำนวน 34 ชุด 191,851.00   191,851.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไทยวศิวลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 418/2564  27 ก.ย. 64

216 จำ้งซ่อมรถประจ ำต ำแหน่ง กกต. หมำยเลขทะเบียน 9 กจ 
2605

1,784.23       1,784.23 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ กรุงไทย จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 419/2564  27 ก.ย. 64

217 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 2 อัน (สพค.) 320.00          320.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกมลตรำยำง ร้ำนโกมลตรำยำง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 420/2564  28 ก.ย. 64
218 ซ่อมคอมพิวเตอร์กรำฟฟิค 9,523.00       9,523.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนโลย ีโปรเฟสชั่นนัล เซอร์วสิ จ ำกัดบริษัท เทคโนโลย ีโปรเฟสชั่นนัล เซอร์วสิ จ ำกัดมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 421/2564  28 ก.ย. 64
219 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP 10,603.70     10,603.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 422/2564  28 ก.ย. 64
220 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP 4,173.00       4,173.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนโลย ีโปรเฟสชั่นนัล เซอร์วสิ จ ำกัดบริษัท เทคโนโลย ีโปรเฟสชั่นนัล เซอร์วสิ จ ำกัดมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 423/2564  28 ก.ย. 64
221 ซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ FUJUTSU 3,905.50       3,905.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 424/2564  28 ก.ย. 64
222 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 29,425.00     29,425.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด พีเอ็นทีอำร์ เอ็นจเินียร่ิง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด พีเอ็นทีอำร์ เอ็นจเินียร่ิง มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณใบส่ังจำ้ง จ. 425/2564  30 ก.ย. 64


