
                    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
างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ 1,782,625.00 1,686,425.00 สอบราคา 1. บริษัท สกาเดีย แอร) เอ็กซ)เพรส จํากัด บริษัท สกาเดีย แอร) เอ็กซ)เพรส จํากัด เสนอ 70/2560

ญี่ปุ2น โครงการฝ5กอบรมหลักสูตรการพัฒนา ราคา 1,629,075.00 บาท ราคา 1,600,000.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 14 กันยายน 2560

นักบริหารระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน)และ 2. บริษัท เยส ออร) โน จํากัด งานจ
างฯ

คุณธรรม (นบส.1) ประจําปAงบประมาณ 3. บริษัท รุCงโรจน)ทัวร) แทรเวิล เซ็นเตอร) จํากัด ตรงตามที่

พ.ศ. 2560 รุCนที่ 86 (สําหรับนักบริหารระดับสูง 4. บริษัท วี โก ราวด) จํากัด สํานักงาน ก.พ.

ผู
มีผลงานการศึกษากลุCมระดับดีเดCน) ผู
เสนอรายที่ 2-4 ยื่นเอกสารไมCครบถ
วน กําหนด

ตามประกาศสอบราคาฯ และเสนอราคา

เหมาะสม

2 จ
างดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการ 1,899,600.00 1,887,600.00 สอบราคา 1. บริษัท นอลลิจ เพาเวอร) จํากัด บริษัท นอลลิจ เพาเวอร) จํากัด เสนอ 72/2560

การเรียนรู
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส) ราคา 1,510,000.00 บาท ราคา 1,508,700.00 บาท รายละเอียด ลงวันที่ 29 กันยายน 2560

(OCSC Learning Space) 2. บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จํากัด งานจ
างฯ

3. บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จํากัด ครบถ
วนถูกต
อง

4. มหาวิทยาลัยรังสิต ตรงตามที่

ผู
เสนอรายที่ 2-4 เสนอรายละเอียดงานจ
างฯ สํานักงาน ก.พ.

ไมCครบถ
วนและไมCเปVนไปตามประกาศสอบราคาฯ กําหนด

และเสนอราคา

ต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกันยายน 2560

สํานักงาน ก.พ. 
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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
างถCายเอกสาร 17,447.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน กXอปปAY ปริ้น ร
าน กXอปปAY ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/778

ราคา 17,447.00 บาท ราคา 17,447.00 บาท ลงวันที่ 21 กันยายน 2560

2 จ
างเข
าเลCมรายงานผลงานการศึกษา 27,495.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน กXอปปAY ปริ้น ร
าน กXอปปAY ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/789

ราคา 27,495.00 บาท ราคา 27,495.00 บาท ลงวันที่ 22 กันยายน 2560

3 จ
างซCอมเครื่องสํารองไฟฟ[าและจอคอมพิวเตอร) 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/751

ราคา 8,560.00 บาท ราคา 8,560.00 บาท ลงวันที่ 14 กันยายน 2560

4 จ
างซCอมเครื่องสํารองไฟฟ[า 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/752

ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ลงวันที่ 14 กันยายน 2560

5 จ
างซCอมเครื่องสํารองไฟฟ[า 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/753

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 14 กันยายน 2560

6 จ
างซCอมเครื่องสํารองไฟฟ[า 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/754

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 14 กันยายน 2560

7 ซื้อวัสดุงานซCอม 49,926.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ)เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ)เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/777

ราคา 49,926.16 บาท ราคา 49,926.16 บาท ลงวันที่ 21 กันยายน 2560

8 จ
างซCอมเครื่องยCอยกระดาษ 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/783

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 22 กันยายน 2560

9 จ
างซCอมเครื่องปริ้นเตอร) 4,333.50 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/784

ราคา 4,333.50 บาท ราคา 4,333.50 บาท ลงวันที่ 22 กันยายน 2560

10 จ
างซCอมเครื่องปริ้นเตอร) 2,728.50 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/785

ราคา 2,728.50 บาท ราคา 2,728.50 บาท ลงวันที่ 22 กันยายน 2560

11 จ
างซCอมเครื่องปริ้นเตอร) 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/786

ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
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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

12 จ
างซCอมเครื่องสํารองไฟฟ[าและจอคอมพิวเตอร) 4,387.00 เฉพาะเจาะจง ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร)วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/787

ราคา 4,387.00 บาท ราคา 4,387.00 บาท ลงวันที่ 22 กันยายน 2560

13 จ
างขนย
ายวัสดุและครุภัณฑ)ตCาง ๆ  19,415.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  มั่นคํา นายไสว  มั่นคํา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/788

ภายในสํานักงาน ก.พ. ราคา 19,415.00 บาท ราคา 19,415.00 บาท ลงวันที่ 22 กันยายน 2560

14 จ
างซCอมเครื่องปรับอากาศ 49,252.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/2795

ราคา 49,252.10 บาท ราคา 49,252.10 บาท ลงวันที่ 20 กันยายน 2560

15 เชCาห
องประชุม 40,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม การ)เด
นคลิฟรีสอร)ทแอนด)สปา พัทยา โรงแรม การ)เด
นคลิฟรีสอร)ทแอนด)สปา พัทยา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/745

ราคา 40,000.00 บาท ราคา 40,000.00 บาท ลงวันที่ 13 กันยายน 2560

หนา้ที� 3 จาก 3


