
                    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
างเหมาบริการจัดการฝ�กอบรมและศึกษาดูงานต�างประเทศ 12,053,600.00 11,983,475.00 คัดเลือก บริษัท แอฟวีนิว อินเตอร1 แทรเวิล กรุ3ป จํากัด บริษัท แอฟวีนิว อินเตอร1 แทรเวิล กรุ3ป จํากัด เสนอ 27/2561

ณ สาธารณรัฐเกาหลี และการฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน ราคา 11,951,240.00 บาท ราคา 11,950,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ1 2561

ต�างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ>น โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร งานจ
างฯ

นักบริหารระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน1และคุณธรรม (นบส. 1) ถูกต
องครบถ
วน

ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ�นที่ 87 ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2561

สํานักงาน ก.พ. 

หนา้ที� 1 จาก 8



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
างที่ปรึกษาโครงการแนวทางการยื่นบัญชีทรัพย1สิน 2,000,000.00 2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย เสนอ 26/2561

ของเจ
าหน
าที่ของรัฐเพื่อความโปร�งใสและความเชื่อถือ ราคา 2,000,000.00 บาท ราคา 2,000,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ1 2561

ไว
วางใจในระบบราชการ งานจ
างฯ

ครบถ
วน

สอดคล
อง

ตรงตามวัตถุประสงค1

ของโครงการฯ

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

1 จ
างเหมาดําเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 4,145,200.00 4,135,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย เสนอ 25/2561

การฝ�กอบรมด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส1 ราคา 4,115,000.00 บาท ราคา 4,115,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ1 2561

ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ
างฯ

ครบถ
วนถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างเหมาจัดเก
าอี้หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 20,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/65.1

ราคา 16,000.00 บาท ราคา 16,000.00 บาท ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ1 2561

3 จ
างถ�ายเอกสาร 2,400.00 1,645.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ก3อปปFN ปริ้น ร
าน ก3อปปFN ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/71

ราคา 1,645.00 บาท ราคา 1,645.00 บาท ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ1 2561

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 1,770.00 บาท

4 จ
างถ�ายเอกสาร 5,140.00 5,140.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร
าน ก3อปปFN ปริ้น ร
าน ก3อปปFN ปริ้น ราคาต่ําสุด นร 1007.5/72

ราคา 5,140.00 บาท ราคา 5,140.00 บาท ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ1 2561

2. ร
าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 5,970.00 บาท

3. ร
าน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ1

ราคา 6,800.00 บาท
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ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

5 จ
างเหมานําเอกสารลับไปทําลาย 250,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส�ง จํากัด บริษัท พรมาตุลี ขนส�ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/128

ราคา 220,000.00 บาท ราคา 220,000.00 บาท ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ1 2561

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,146.64 12,146.64 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1001/60

ราคา 12,146.64 บาท ราคา 12,146.64 บาท ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ1 2561

2. ร
าน สามทองเพิ่มทรัพย1

ราคา 13,455.25 บาท

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 76,211.82 76,211.82 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส�วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นส�วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาเหมาะสม นร 1004.1/53

ราคา 76,211.82 บาท ราคา 76,211.82 บาท ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ1 2561

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 61,000.00 59,973.50 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1006/6

ราคา 59,973.50 บาท ราคา 59,973.50 บาท ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ1 2561

2. บริษัท เทคโนโลยีไทย จํากัด

ราคา 68,480.00 บาท

3. บริษัท แบล็คแอนด1ไวท1 ซัพพลาย จํากัด

ราคา 73,830.00 บาท

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,061.03 31,061.03 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส�วนจํากัด เอเชีย คัลเลอร1 ซิสเต็มส1 ห
างหุ
นส�วนจํากัด เอเชีย คัลเลอร1 ซิสเต็มส1 ราคาต่ําสุด นร 1008/19

ราคา 31,061.03 บาท ราคา 31,061.03 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ1 2561

2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด อาทิตยา ซัพพลาย กรุ3ป

ราคา 40,448.14 บาท

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,818.81 41,818.81 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส�วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นส�วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1010/81

ราคา 41,818.81 บาท ราคา 41,818.81 บาท ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ1 2561

2. วรจักรเซ็นเตอร1 (สํานักงานใหญ�)

ราคา 46,013.21 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 7,121.92 7,121.92 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1011/23

ราคา 7,121.92 บาท ราคา 7,121.92 บาท ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ1 2561

2. ร
าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 7,435.00 บาท

3. บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด

ราคา 10,221.71 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,775.00 14,713.57 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส�วนจํากัด ดีดี ภัทร ซัพพลายส1 ห
างหุ
นส�วนจํากัด ดีดี ภัทร ซัพพลายส1 ราคาต่ําสุด นร 1013.9/6

ราคา 14,713.57 บาท ราคา 14,713.57 บาท ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

2. ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร1

ราคา 15,252.85 บาท

3. ร
าน ทรัพย1มงคลสิริ

ราคา 16,124.90 บาท

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,555.66 15,555.66 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหออฟฟQศ จํากัด บริษัท สหออฟฟQศ จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/267

ราคา 15,544.96 บาท ราคา 15,544.96 บาท ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ1 2561

2. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

ราคา 18,620.14 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,773.10 6,773.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.7/6

ราคา 6,773.10 บาท ราคา 6,773.10 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ1 2561

15 ซื้อหนังสือพิมพ1และวารสารวิชาการ (มี.ค. 61) 11,580.00 11,580.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน แตงโมสาส1น ร
าน แตงโมสาส1น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/7

ราคา 11,580.00 บาท ราคา 11,580.00 บาท ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ1 2561

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/1

ราคา 13,375.00 บาท ราคา 13,375.00 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ1 2561
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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

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,938.00 8,662.72 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาต่ําสุด นร 1007.4/221

ราคา 8,662.72 บาท ราคา 8,662.72 บาท ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ1 2561

2. ร
าน อ.เฉลิมศรี

ราคา 9,051.00 บาท

18 ซื้อวัสดุงานซ�อม 29,403.60 29,403.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ1เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ1เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/56

ราคา 29,403.60 บาท ราคา 29,403.60 บาท ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ1 2561

19 จ
างซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร1โน3ตบุ3ค 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/82

ราคา 2,461.50 บาท ราคา 2,461.50 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ1 2561

20 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟRาและจอคอมพิวเตอร1 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/83

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ1 2561

21 จ
างซ�อมเครื่องโทรสาร 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/84

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ1 2561

22 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟRา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/85

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ1 2561

23 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟRา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/86

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ1 2561

24 จ
างซ�อมเครื่องโทรสาร 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/87

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ1 2561

25 จ
างซ�อมเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร1 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร1วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/88

ราคา 17,655.00 บาท ราคา 17,655.00 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ1 2561

26 จ
างจัดทําปRายและรางเลื่อนสําหรับวางคีย1บอร1ด 15,194.00 15,194.00 เฉพาะเจาะจง ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ห
างหุ
นส�วนจํากัด สิทธิพร 56 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/101

ราคา 15,194.00 บาท ราคา 15,194.00 บาท ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ1 2561
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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

27 จ
างซ�อมเครื่องพิมพ1ออฟเซท 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน นิตย1ชัย ซัพพลาย แอนด1 เซอร1วิส ร
าน นิตย1ชัย ซัพพลาย แอนด1 เซอร1วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/109

ราคา 7,918.00 บาท ราคา 7,918.00 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ1 2561

28 จ
างซ�อมแซมเก
าอี้ 23,807.50 23,807.50 เฉพาะเจาะจง ร
าน รอยัล เทรดดิ้ง ร
าน รอยัล เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/127

ราคา 23,807.50 บาท ราคา 23,807.50 บาท ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ1 2561

29 จ
างเหมาเช�าห
องประชุม 21,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแกรนด1แปซิฟQก ซอฟเฟอริน รีสอร1ทแอนด1สปา โรงแรมแกรนด1แปซิฟQก ซอฟเฟอริน รีสอร1ทแอนด1สปา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/67

(บริษัท ประสิทธิ์ธร จํากัด) (บริษัท ประสิทธิ์ธร จํากัด) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ1 2561

ราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท

30 จ
างเหมาเช�าห
องประชุม 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมดุสิตธานี (บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)) โรงแรมดุสิตธานี (บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)) ราคาเหมาะสม นร 1007.5/97

ราคา 20,000.00 บาท ราคา 20,000.00 บาท ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ1 2561

31 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากาศ เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายศรันย1วิทย1  เงินแย
ม นายศรันย1วิทย1  เงินแย
ม ราคาต่ําสุด นร 1007.5/68

ไปจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ1 ราคา 42,000.00 บาท ราคา 42,000.00 บาท ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ1 2561

2. นางสาวจุฑารัตน1  วุฒิ

ราคา 25,000.00 บาท

32 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 261,000.00 231,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส�วนจํากัด มีทัวร1 ห
างหุ
นส�วนจํากัด มีทัวร1 ราคาต่ําสุด นร 1007.5/79

เดินทางจากท�าอากาศยานเชียงใหม�ไปสถานที่สถานที่สัมมนา ราคา 231,600.00 บาท ราคา 231,600.00 บาท ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ1 2561

2. จงเจริญทัวร1เชียงใหม�

ราคา 240,000.00 บาท

3. Destiny Travel Service

ราคา 249,200.00 บาท
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ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

33 จ
างเหมาบริการรถตู
ปรับอากศ เดินทางจากท�าอากาศยาน 7,200.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายนิพัฒน1พล  เทียนทอง นายนิพัฒน1พล  เทียนทอง ราคาต่ําสุด นร 1007.5/89

สกลนครไปสถานที่สัมมนา ราคา 6,300.00 บาท ราคา 6,300.00 บาท ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ1 2561

2. นายบุญรักษ1  เทศนาบุญ

ราคา 6,600.00 บาท

3. นายธวัชชัย  ประสมสัตย1

ราคา 6,900.00 บาท

34 จ
างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 87,300.00 70,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห
างหุ
นส�วนจํากัด ทองทิพย1 เซอร1วิส ห
างหุ
นส�วนจํากัด ทองทิพย1 เซอร1วิส ราคาต่ําสุด นร 1007.5/108

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดเพชรบุรี ราคา 70,500.00 บาท ราคา 70,500.00 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ1 2561

2. นายศรันย1วิทย1  เงินแย
ม

ราคา 73,000.00 บาท

3. ห
างหุ
นส�วนจํากัด พรสุพจน1 ทรานสปอร1ต

ราคา 76,000.00 บาท
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