
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลอืก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจำ้ง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จา้งทีป่รึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 69,056,000.00 69,056,000.00 เฉพาะเจาะจง เนือ่งจาก 40/2563

นักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวสัิยทัศน์ ราคา 69,056,000.00 บาท ราคา 69,056,000.00 บาท มีคุณสมบัติ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

และคุณธรรม (นบส.1) ประจ าปี ครบถ้วน

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ยืน่เอกสาร

หลักฐาน

การยืน่ข้อเสนอ

และเสนอ

รายละเอียด

งานจ้างฯ

ครบถ้วน ถูกต้อง

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

โดยเสนอราคา

เหมาะสม

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลอืก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจำ้ง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

1 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 41/2563

ระบบการพจิารณารับรองคุณวฒิุ ราคา 100,000.00 บาท ราคา 100,000.00 บาท ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

(e-Accreditation)

2 สัญญาจา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 42/2563

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา ราคา 200,000.00 บาท ราคา 200,000.00 บาท ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

ในต่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน

ต้ังแต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 

ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2563

บริษัท แอด็วานซ์ อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

บริษัท แอด็วานซ์ อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลอืก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจำ้ง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

3 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 3,000,000.00 2,999,103.00 เฉพาะเจาะจง เนือ่งจาก 43/2563

โปรแกรมกลางด้านสารสนเทศ ราคา 2,999,103.00 บาท ราคา 2,999,103.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

ทรัพยากรบุคคล ยืน่เอกสาร

หลักฐาน

การยืน่ข้อเสนอ

และเสนอ

รายละเอียด

งานจ้างฯ

ครบถ้วน ถูกต้อง

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

โดยเสนอราคา

เหมาะสม

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลอืก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจำ้ง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

4 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 54,000.00 42,928.40 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 44/2563

ระบบงานห้องสมุดอตัโนมัติ ราคา 42,928.40 บาท ราคา 42,928.40 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

5 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 142,845.00 116,733.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 45/2563

สารสนเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม ราคา 116,733.00 บาท ราคา 116,733.00 บาท ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 20,400.00 20,223.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/152

ราคา 20,223.00 บาท ราคา 20,223.00 บาท ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน 19,441.90 19,441.90 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1004.1/458

ราคา 19,441.90 บาท ราคา 19,441.90 บาท ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

ราคา 19,811.05 บาท

ราคา 20,180.20 บาท

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท แอด็วานซ์ อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท แอด็วานซ์ อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั

1. บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากดั บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากดั

2. บริษัท ไทยเรืองทอง จ ากดั

3. บริษทั สุนทรธุรกิจ (2016) จ ากัด

บริษทั บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษทั บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลอืก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจำ้ง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน 30,000.00 29,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1006/13

ราคา 29,600.00 บาท ราคา 29,600.00 บาท ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

ราคา 30,900.00 บาท

ราคา 31,550.00 บาท

9 ซ้ือถุงมือยาง 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม เงินสด

ราคา 840.00 บาท ราคา 840.00 บาท ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน 74,579.00 74,579.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.4/424

ราคา 74,579.00 บาท ราคา 74,579.00 บาท ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

ราคา 78,558.33 บาท

ราคา 79,416.47 บาท

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ อดุมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อดุมสาส์น

2. ร้านอดุมพทิยา

3. บริษัท ออฟฟศิ แลนด์ จ ากดั

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วริิยะ 1995

ร้าน พ ีพ ีฟาร์มาซี ร้าน พ ีพ ีฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วริิยะ 1995

2. ร้าน เค แอล เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

3. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลอืก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจำ้ง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

11 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพมิพ ์(พ.ค. 63) 6,245.00 6,245.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/11

ราคา 6,245.00 บาท ราคา 6,245.00 บาท ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

12 ซ้ือสายแปลงสัญญาณของระบบโทรศัพท์ 11,898.40 11,898.40 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/156

ราคา 11,898.40 บาท ราคา 11,898.40 บาท ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

13 ซ้ือวสัดุงานซ่อม 86,012.00 86,012.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/163

ราคา 86,012.00 บาท ราคา 86,012.00 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

14 ซ้ือสเปย์และเจลส าหรับล้างมือ 74,086.80 74,086.80 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม เงินสด

ราคา 74,086.80 บาท ราคา 74,086.80 บาท ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

15 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/149

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

16 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/150

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

17 จ้างซ่อมจอแสดงภาพแบบ LCD และจอภาพ 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/151

ราคา 5,243.00 บาท ราคา 5,243.00 บาท ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

บริษัท ทรู แอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากดั บริษัท ทรู แอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากดั

ร้างแตงโมสาส์น ร้างแตงโมสาส์น

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ

ร้านไกรเลิศ การพาณิชย์ ร้านไกรเลิศ การพาณิชย์

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลอืก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจำ้ง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

18 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพอ์อฟเซท 14,659.00 14,659.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/157

ราคา 14,659.00 บาท ราคา 14,659.00 บาท ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

19 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 25,466.00 25,466.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/158

ราคา 25,466.00 บาท ราคา 25,466.00 บาท ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

20 จ้างซ่อมเกา้อี้ 21,721.00 21,721.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/159

ราคา 21,721.00 บาท ราคา 21,721.00 บาท ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

21 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/164

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

22 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/165

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

23 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/166

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

24 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/167

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จ ากัด บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จ ากัด

ร้านรอยัล เทรดด้ิง ร้านรอยัล เทรดด้ิง

ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลอืก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจำ้ง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

25 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/168

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

26 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/169

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

27 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 257,805.80 257,805.80 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/170

ราคา 257,805.80 บาท ราคา 257,805.80 บาท ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

28 จ้างเปล่ียนอปุกรณ์ไฟฟา้ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม เงินสด

ราคา 700.00 บาท ราคา 700.00 บาท ลงวันที่ 21 เมษายน 2563

29 จ้างถ่ายเอกสาร 5,000.00 3,164.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.2/25

ราคา 3,164.00 บาท ราคา 3,164.00 บาท ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

30 จ้างท าตรายาง 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.4/481

ราคา 1,710.00 บาท ราคา 1,710.00 บาท ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

การไฟฟา้นครหลวง การไฟฟา้นครหลวง

ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน

ร้าน อ.เฉลิมศรี ร้าน อ.เฉลิมศรี

บริษัท อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ ากัด บริษัท อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ ากัด

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วสิ
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