
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 344,150.00 344,150.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ที.โอ.เอน็จเินียร่ิง ร้าน ที.โอ.เอน็จเินียร่ิง เสนอ 32/2561

ของส านักงาน ก.พ. ราคา 344,150.00 บาท ราคา 344,150.00 บาท รายละเอยีด ลงวนัที่ 4 เมษายน 2561

2. บริษัท จ.ี เอม็. เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั งานจา้งฯ

ราคา 380,010.50 บาท ตรงตามที่

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เคเอส แอร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ ส านักงาน ก.พ.

ราคา 396,710.00 บาท ก าหนด

4. บริษัท อาร์เอสเอส-อนิเตอร์ จ ากดั และเสนอราคา

ราคา 438,700.00 บาท ต่ าสุด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561

ส ำนักงำน ก.พ. 
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ล ำ วงเงินที่ รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

2 จา้งท าตรายาง 5,842.20 5,842.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพิมพ์ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/218

ราคา 5,842.20 บาท ราคา 5,842.20 บาท ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

3 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร 800.00 744.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้าน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต่ าสุด นร 1007.5/221

ระดับสูง : ผู้น าที่มวีสัิยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ราคา 744.00 บาท ราคา 744.00 บาท ลงวนัที่ 4 เมษายน 2561

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 87 2. ร้าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 830.75 บาท

4 จา้งท าตรายาง 3,734.30 3,734.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพิมพ์ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/238

ราคา 3,734.30 บาท ราคา 3,734.30 บาท ลงวนัที่ 17 เมษายน 2561

5 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร 28,000.00 27,690.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้าน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต่ าสุด นร 1007.5/239

ระดับสูง : ผู้น าที่มวีสัิยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ราคา 27,690.00 บาท ราคา 27,690.00 บาท ลงวนัที่ 17 เมษายน 2561

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 87 2. ร้าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 29,820.00 บาท

3. ร้าน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ์

ราคา 31,524.00 บาท

6 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร 50,000.00 45,507.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้าน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต่ าสุด นร 1007.5/243

ระดับสูง : ผู้น าที่มวีสัิยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ราคา 45,507.00 บาท ราคา 45,507.00 บาท ลงวนัที่ 19 เมษายน 2561

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 88 2. ร้าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 50,135.25 บาท

3. ร้าน AF.COPY 

ราคา 52,935.30 บาท
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ล ำ วงเงินที่ รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จา้งท ากระเป๋าใส่เอกสารพร้อมปั๊มอดันูนโลโก้ 65,000.00 53,300.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ราเฟีย จ ากดั บริษัท ราเฟีย จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1007.5/244

ราคา 53,300.00 บาท ราคา 53,300.00 บาท ลงวนัที่ 19 เมษายน 2561

2. ร้าน คิดดี พรีเมี่ยม

ราคา 56,550.00 บาท

3. ร้าน เพื่อนเดินทาง

ราคา 58,500.00 บาท

8 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการ 15,000.00 12,960.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้าน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต่ าสุด นร 1007.5/251

เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชวีติของขา้ราชการ ราคา 12,960.00 บาท ราคา 12,960.00 บาท ลงวนัที่ 23 เมษายน 2561

2. ร้าน ดับเบิ้ลคิวซี

ราคา 14,580.00 บาท

9 จา้งท าตรายาง 7,468.60 7,468.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพิมพ์ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/252

ราคา 7,468.60 บาท ราคา 7,468.60 บาท ลงวนัที่ 23 เมษายน 2561

10 จา้งเหมาจดัเกา้อี้ห้องฝึกอบรม 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นค า นายไสว  มั่นค า ราคาเหมาะสม นร 1007.5/253

ราคา 20,000.00 บาท ราคา 20,000.00 บาท ลงวนัที่ 23 เมษายน 2561

11 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 31,565.00 30,045.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วริิยะ 1995 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วริิยะ 1995 ราคาเหมาะสม นร 1007.5/241

ราคา 30,045.60 บาท ราคา 30,045.60 บาท ลงวนัที่ 19 เมษายน 2561

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,500.00 3,697.55 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) ราคาต่ าสุด นร 1002/31

ราคา 3,697.55 บาท ราคา 3,697.55 บาท ลงวนัที่ 27 เมษายน 2561

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แสงวฒันไพศาล

ราคา 4,298.19 บาท

3. บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ากดั

ราคา 2,819.99 บาท (เสนอวสัดุส านักงานไมต่รง

ตามที่ก าหนด)
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ล ำ วงเงินที่ รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

13 ซ้ือวสัดุส านักงาน 11,474.92 11,474.92 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วริิยะ 1995 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วริิยะ 1995 ราคาต่ าสุด นร 1003/243

ราคา 11,474.92 บาท ราคา 11,474.92 บาท ลงวนัที่ 27 เมษายน 2561

2. อ. บางกอก

ราคา 12,371.34 บาท

3. บริษัท ซี.ที.ที.กรุ๊ป จ ากดั

ราคา 12,477.27 บาท

14 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1004.1/469

ราคา 10,272.00 บาท ราคา 10,272.00 บาท ลงวนัที่ 26 เมษายน 2561

2. ร้าน เค แอล เอส เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย

ราคา 10,486.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แสงวฒันไพศาล

ราคา 10,700.00 บาท

15 ซ้ือวสัดุส านักงาน 61,000.00 60,163.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน อ. เฉลิมศรี ร้าน อ. เฉลิมศรี ราคาต่ าสุด นร 1006/10

ราคา 60,163.00 บาท ราคา 60,163.00 บาท ลงวนัที่ 19 เมษายน 2561

2. ร้าน สองแยม้งอกงาม

ราคา 61,300.00 บาท

3. ร้าน สามทองเพิ่มทรัพย์

ราคา 62,670.00 บาท

16 ซ้ือวสัดุส านักงาน 89,478.75 89,478.75 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั ราคาต่ าสุด นร 1008/49

ราคา 89,478.75 บาท ราคา 89,478.75 บาท ลงวนัที่ 11 เมษายน 2561

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์

ราคา 90,971.40 บาท
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ล ำ วงเงินที่ รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน 6,000.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอด็ยเูคชั่น จ ากดั (มหาชน) บริษัท ซีเอด็ยเูคชั่น จ ากดั (มหาชน) ราคาเหมาะสม นร 1013.9/15

ราคา 5,400.00 บาท ราคา 5,400.00 บาท ลงวนัที่ 29 มนีาคม 2561

18 ซ้ือวสัดุส านักงาน 80,000.00 77,028.23 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ทีทีเอม็ เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ ร้าน ทีทีเอม็ เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด นร 1013.9/23

ราคา 77,028.23 บาท ราคา 77,028.23 บาท ลงวนัที่ 23 เมษายน 2561

2. ร้าน ทรัพยม์งคลสิริ

ราคา 83,988.58 บาท

19 ซ้ือวสัดุส านักงาน 17,700.00 17,615.41 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ทีทีเอม็ เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ ร้าน ทีทีเอม็ เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด นร 1013.9/24

ราคา 17,615.41 บาท ราคา 17,615.41 บาท ลงวนัที่ 24 เมษายน 2561

2. ร้าน ทรัพยม์งคลสิริ

ราคา 19,322.06 บาท

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อดุมสาส์น จ ากดั บริษัท อดุมสาส์น จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1018.7/199

ราคา 7,600.00 บาท ราคา 7,600.00 บาท ลงวนัที่ 5 เมษายน 2561

21 ซ้ือวสัดุส านักงาน 84,519.30 84,519.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะฟีนิกซ์ (2016) จ ากดั บริษัท เดอะฟีนิกซ์ (2016) จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1019/150

ราคา 84,519.30 บาท ราคา 84,519.30 บาท ลงวนัที่ 27 เมษายน 2561

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน 15,000.00 12,280.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน อ. เฉลิมศรี ร้าน อ. เฉลิมศรี ราคาต่ าสุด นร 1007.2/43

ราคา 12,280.00 บาท ราคา 12,280.00 บาท ลงวนัที่ 30 เมษายน 2561

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แสงวฒันไพศาล

ราคา 12,720.16 บาท

23 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวชิาการ (พ.ค. 61) 11,650.00 11,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แตงโมสาส์น ร้าน แตงโมสาส์น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/12

ราคา 11,650.00 บาท ราคา 11,650.00 บาท ลงวนัที่ 30 เมษายน 2561

24 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 86,793.05 86,793.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1007.5/219

ราคา 86,793.05 บาท ราคา 86,793.05 บาท ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561
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ล ำ วงเงินที่ รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

25 ซ้ือกระถางคอนกรีตพร้อมต้นไม้ 29,736.00 29,736.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ผดุงฉตัร ร้าน ผดุงฉตัร ราคาเหมาะสม นร 1007.5/220

ราคา 29,736.00 บาท ราคา 29,736.00 บาท ลงวนัที่ 4 เมษายน 2561

26 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/224

ราคา 5,778.00 บาท ราคา 5,778.00 บาท ลงวนัที่ 9 เมษายน 2561

27 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/225

ราคา 14,980.00 บาท ราคา 14,980.00 บาท ลงวนัที่ 9 เมษายน 2561

28 จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสาร 16,906.00 16,906.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/226

ราคา 16,906.00 บาท ราคา 16,906.00 บาท ลงวนัที่ 9 เมษายน 2561

29 จา้งซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/227

ราคา 17,655.00 บาท ราคา 17,655.00 บาท ลงวนัที่ 9 เมษายน 2561

30 จา้งซ่อมเคร่ือส ารองไฟฟ้า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม นร 1007.5/228

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวนัที่ 9 เมษายน 2561

31 จา้งซ่อมเกา้อี้ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รอยลั เทรดด้ิง ร้าน รอยลั เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/250

ราคา 11,770.00 บาท ราคา 11,770.00 บาท ลงวนัที่ 23 เมษายน 2561

32 จา้งเหมาเชา่ห้องประชมุ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูผาธารา จ ากดั บริษัท ภูผาธารา จ ากดั ราคาเหมาะสม นร 1007.5/262

ราคา 50,000.00 บาท ราคา 50,000.00 บาท ลงวนัที่ 27 เมษายน 2561

33 จา้งเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 51,000.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทองทิพย ์เซอร์วสิ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทองทิพย ์เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด นร 1007.5/240

เดินทางจากส านักงาน ก.พ. ไปจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ราคา 39,500.00 บาท ราคา 39,500.00 บาท ลงวนัที่ 18 เมษายน 2561

2. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั

ราคา 43,000.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มทีัวร์

ราคา 71,600.00 บาท

หนา้ที ่6 จาก 7



ล ำ วงเงินที่ รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

34 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จากท่าอากาศยาน 105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นางใบรัตน์  บัวซ้อน นางใบรัตน์  บัวซ้อน ราคาต่ าสุด นร 1007.5/246

จงัหวดัอบุลราชธานี เดินทางไปสถานที่สัมมนา ราคา 105,000.00 บาท ราคา 105,000.00 บาท ลงวนัที่ 20 เมษายน 2561

2. นางนภาพร  ไชยกาล

ราคา 111,000.00 บาท

35 จา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เดินทางจาก 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต ราคาต่ าสุด นร 1007.5/247

ส านักงาน ก.พ. ไปจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ราคา 17,400.00 บาท ราคา 17,400.00 บาท ลงวนัที่ 23 เมษายน 2561

2. ส านักงานประเสริฐทัวร์

ราคา 18,000.00 บาท

3. ส านักงานบัญชาทัวร์

ราคา 19,800.00 บาท

36 จา้งเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 200,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มทีัวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มทีัวร์ ราคาต่ าสุด นร 1007.5/258

เดินทางจากส านักงาน ก.พ. ไปจงัหวดัระยอง ราคา 192,000.00 บาท ราคา 192,000.00 บาท ลงวนัที่ 26 เมษายน 2561

2. บริษัท เจา้นายทราเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั

ราคา 211,300.00 บาท

3. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั

ราคา 232,700.00 บาท

หนา้ที ่7 จาก 7


