
                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

1 จางดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู 82,500,000.00 82,500,000.00 คัดเลือก เนื่องจาก 59/2563

ความสามารถทั่วไป ประจําป 2563 ราคา 79,410,000.00 บาท ยื่นเอกสาร ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หลักฐาน

การยื่นขอเสนอ

ที่มีคุณสมบัติ

ราคา 81,375,000.00 บาท และเสนอ

รายละเอียด

ราคา 79,500,000.00 บาท งานจางฯ

ครบถวน

ถูกตอง

ตรงตาม

ที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

และเสนอ

ราคาต่ําสุด

- ยื่นขอเสนอไมตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

- ยื่นขอเสนอไมตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ยื่นขอเสนอไมตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

หนา 1 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมกันสาดฝงศูนยสุขภาพ 499,155.00 499,155.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 54/2563

ราคา 499,155.00 บาท ราคา 499,155.00 บาท ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

2 จางซอมฝาอะลูมิเนียม 497,550.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 55/2563

ราคา 497,550.00 บาท ราคา 497,550.00 บาท ลงวัน 31 กรกฎาคม 2563

3 จางงานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 500,000.00 492,285.60 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 56/2563

โถงลิฟตชั้น 5 อาคาร 10 ราคา 492,285.60 บาท ราคา 492,285.60 บาท ลงวัน 31 กรกฎาคม 2563

4 จางดําเนินโครงการติดตามประเมินผลกิจกรรม 500,000.00 449,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 57/2563

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ราคา 443,000.00 บาท ราคา 443,000.00 บาท ลงวัน 31 กรกฎาคม 2563

5 จางซอมแซมเปลี่ยนอะไหล 422,864.00 422,864.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 58/2563

และอุปกรณลิฟต (อาคาร 3) ราคา 422,864.00 บาท ราคา 422,864.00 บาท ลงวัน 31 กรกฎาคม 2563

6 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 99,900.00 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/274

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวัน 9 กรกฎาคม 2563

บริษัท ไวซไซท (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไวซไซท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท จินดาโชค การกอสราง จํากัด บริษัท จินดาโชค การกอสราง จํากัด

บริษัท สยามอินเตอรโปรดักส จํากัด บริษัท สยามอินเตอรโปรดักส จํากัด

บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนดซัพพลาย จํากัด บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนดซัพพลาย จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย

หนา 2 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 70,000.00 58,710.90 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1002/38

ราคา 58,710.90 บาท ราคา 58,710.90 บาท ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ราคา 60,490.00 บาท

ราคา 70,834.00 บาท

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 103,000.00 103,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1003/237

ราคา 98,677.54 บาท ราคา 98,677.54 บาท ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ราคา 108,391.00 บาท

ราคา 118,663.00 บาท

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

2. บริษัท แบล็คแอนดไวท ซัพพลาย จํากัด

3. บริษัท เทคโนโลยีไทย จํากัด

1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

2. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด พรชนัน อินเตอร อิงค
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1004.1/731

ราคา 31,030.00 บาท ราคา 31,030.00 บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ราคา 35,800.06 บาท

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 89,494.80 89,494.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1004.1/761

ราคา 89,494.80 บาท ราคา 89,494.80 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ราคา 94,004.85 บาท

ราคา 141,918.38 บาท

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,000.00 39,827.54 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1006/20

ราคา 39,827.54 บาท ราคา 39,827.54 บาท ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ราคา 41,958.98 บาท

ราคา 42,055.28 บาท

3. บริษัท ตนไมทอง จํากัด

1. บริษัท ทรู แอดวานซ โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ โซลูชั่น จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. บริษัท สุขมี จํากัด

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

2. บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท ซ.ีที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

หนา 4 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 36,000.00 35,015.75 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1006/22

ราคา 35,015.75 บาท ราคา 35,015.75 บาท ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ราคา 38,520.00 บาท

ราคา 41,302.00 บาท

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 52,442.00 52,408.60 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1008/50

ราคา 52,408.60 บาท ราคา 52,408.60 บาท ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ราคา 53,136.20 บาท

ราคา 53,895.90 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1008/55

ราคา 27,820.00 บาท ราคา 27,820.00 บาท ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1008/56

ราคา 4,815.00 บาท ราคา 4,815.00 บาท ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

2. บริษัท เทคโนโลยีไทย จํากัด

3. บริษัท แบล็คแอนดไวท ซัพพลาย จํากัด

1. บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

3. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

บริษัท แคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท แคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท หอมพันธเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท หอมพันธเทรดดิ้ง จํากัด

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1008/57

ราคา 7,490.00 บาท ราคา 7,490.00 บาท ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 125,190.00 125,190.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1010/703

ราคา 125,190.00 บาท ราคา 125,190.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,918.50 20,918.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1010/704

ราคา 20,918.50 บาท ราคา 20,918.50 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,160.00 26,150.80 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1011/140

ราคา 26,150.80 บาท ราคา 26,150.80 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 131,259.04 131,259.04 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1012/15

ราคา 131,259.04 บาท ราคา 131,259.04 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,940.00 24,940.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.1/97

ราคา 24,940.00 บาท ราคา 24,940.00 บาท ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ราคา 26,030.00 บาท

ราคา 28,727.36 บาท

บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

1. ราน อ.เฉลิมศรี ราน อ.เฉลิมศรี

2. รานสองแยมงอกงาม

3. บริษัท สุขมี จํากัด

บริษัท แคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท แคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด

บริษัท เนชั่นไวด จํากัด บริษัท เนชั่นไวด จํากัด

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

หนา 6 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,794.50 6,794.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.2/31

ราคา 6,794.50 บาท ราคา 6,794.50 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ราคา 6,980.00 บาท

ราคา 7,198.96 บาท

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,585.00 48,585.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.9/34

ราคา 48,585.00 บาท ราคา 48,585.00 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ราคา 49,752.00 บาท

ราคา 54,634.20 บาท

1. รานสองแยมงอกงาม รานสองแยมงอกงาม

2. ราน อ.เฉลิมศรี

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. ราน อ.เฉลิมศรี

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

หนา 7 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,944.80 19,944.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.3/172

ราคา 19,944.80 บาท ราคา 19,944.80 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ราคา 21,250.20 บาท

ราคา 21,325.10 บาท

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 74,000.00 73,235.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1018.5/222

ราคา 73,235.00 บาท ราคา 73,235.00 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,700.00 98,964.30 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1019/184

ราคา 98,964.30 บาท ราคา 98,964.30 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 110,999.00 110,702.20 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.4/787

ราคา 110,702.20 บาท ราคา 110,702.20 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ราคา 114,769.27 บาท

ราคา 116,525.14 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

3. หจก.ลิ้มพาณิชย

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท ซ.ีที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด ล้ิมพาณิชย

หนา 8 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 60,000.00 58,801.85 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.2/37

ราคา 58,801.85 บาท ราคา 58,801.85 บาท ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

29 ซื้อวารสารวิชาการตางประเทศ (7 รายการ/11 เลม) 46,050.00 46,050.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/16

ราคา 46,050.00 บาท ราคา 46,050.00 บาท ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

30 ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ (ส.ค. 63) 6,495.00 6,495.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/17

ราคา 6,495.00 บาท ราคา 6,495.00 บาท ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,796.75 11,796.75 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.8/6

ราคา 11,796.75 บาท ราคา 11,796.75 บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.8/7

ราคา 38,520.00 บาท ราคา 38,520.00 บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

33 ซื้อวัสดุงานซอม 47,880.00 47,880.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/289

ราคา 47,880.00 บาท ราคา 47,880.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

34 ซื้อหลอดไฟ 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/306

ราคา 35,310.00 บาท ราคา 35,310.00 บาท ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

35 จางปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร 64,617.30 64,617.30 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/276

ราคา 64,617.30 บาท ราคา 64,617.30 บาท ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

บริษัท วรวิทย เพอรเฟคชั่น จํากัด บริษัท วรวิทย เพอรเฟคชั่น จํากัด

บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

รางแตงโมสาสน รางแตงโมสาสน

นิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส นิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส

บริษัท หอมพันธเทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท นิพนธ จํากัด บริษัท นิพนธ จํากัด

บริษัท หอมพันธเทรดดิ้ง จํากัด

ราน ไกรเลิศ การพาณิชย ราน ไกรเลิศ การพาณิชย

หนา 9 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

36 จางซอมเครื่องสแกนเนอร 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/278

ราคา 5,350.00 บาท ราคา 5,350.00 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

37 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/279

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

38 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/280

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

39 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/281

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

40 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/282

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

41 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/283

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

42 จางซอมระบบแสดงภาพหองประชุม 2 13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/287

ราคา 13,107.50 บาท ราคา 13,107.50 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

43 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/290

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

บริษัท ทรู แอดวานซ โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ โซลูชั่น จํากัด

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

หนา 10 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

44 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/291

ราคา 2,354.00 บาท ราคา 2,354.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

45 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/292

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

46 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/293

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

47 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/294

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

48 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/295

ราคา 1,605.00 บาท ราคา 1,605.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

49 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/296

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

50 จางซอมเครื่องพิมพ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/297

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

51 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/298

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

หนา 11 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

52 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/299

ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

53 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/300

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

54 จางซอมเครื่องพิมพ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/301

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

55 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 145,926.60 145,926.60 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/304

ราคา 145,926.60 บาท ราคา 145,926.60 บาท ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

56 จางซอมระบบกลองวงจรปดของสํานักงาน ก.พ. 44,512.00 44,512.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/307

ราคา 44,512.00 บาท ราคา 44,512.00 บาท ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

57 จางประดับผาพรอมอุปกรณ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/308

ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

58 จางซอมเครื่องโปรเจ็คเตอร 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/309

ราคา 59,920.00 บาท ราคา 59,920.00 บาท ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

59 จางถายเอกสาร 5,000.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.2/39

ราคา 3,960.00 บาท ราคา 3,960.00 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

บริษัท อารเอสเอส-อินเตอร จํากัด บริษัท อารเอสเอส-อินเตอร จํากัด

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

บริษัท ทรู แอดวานซ โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซ โซลูชั่น จํากัด

นายสุระศักดิ์  เดชรุง นายสุระศักดิ์  เดชรุง

ราน กอปป ปริ้น ราน กอปป ปริ้น

หนา 12 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60 จางเหมาเชาหองประชุม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1013.1/99

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท

61 จางเหมาเชาหองประชุม 60,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1013.1/106

ราคา 45,000.00 บาท ราคา 45,000.00 บาท ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

62 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 4,500.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.1/104

ราคา 3,700.00 บาท ราคา 3,700.00 บาท ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ราคา 3,800.00 บาท

ราคา 3,900.00 บาท

โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก 

1. บริษัท ทองทิพยอินเตอรกรุป จํากัด

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร ทราเวิล จํากัด

(บริษัท มีเดีย ฟรอนท จํากัด) (บริษัท มีเดีย ฟรอนท จํากัด)

บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด

เวลลเนส คูซีน รีสอรท เวลลเนส คูซีน รีสอรท

บริษัท ทองทิพยอินเตอรกรุป จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด พรสุพจน ทรานสปอรต
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