
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสญัญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลือก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ 499,813.05 499,813.05 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 33/2563

และอุปกรณ์ลิฟต์ของส านักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563

ราคา 499,813.05 บาท ราคา 499,813.05 บาท

2 จ้างซ่อมเคร่ืองขยายเสียงและล าโพง 486,588.92 486,588.92 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 34/2563

อาคารที่ท าการส านักงาน ก.พ. ราคา 486,588.92 บาท ราคา 486,588.92 บาท ลงวันที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2563

3 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน  าประปา 446,190.00 446,190.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 35/2563

และระบบท่อน  าโสโครก ราคา 446,190.00 บาท ราคา 446,190.00 บาท ลงวันที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2563

อาคาร 2, 3, 9 และ 10

4 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 99,900.00 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/46

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2563

5 ซื อวัสดุส านักงาน 36,700.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.5/51

ราคา 35,310.00 บาท ราคา 35,310.00 บาท ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563

ราคา 45,293.10 บาท

ราคา 51,413.50 บาท

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรรุ่งโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรรุ่งโรจน์

1. บริษัท เออี คอม (1999) จ ากัด บริษัท เออี คอม (1999) จ ากัด

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์

3. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั
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สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

6 ซื อวัสดุส านักงาน 15,870.24 15,870.24 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1004.1/189

ราคา 15,870.24 บาท ราคา 15,870.24 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

ราคา 16,436.27 บาท

ราคา 16,659.90 บาท

7 ซื อวัสดุส านักงาน 50,000.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1006/9

ราคา 48,150.00 บาท ราคา 48,150.00 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

ราคา 53,393.00 บาท

ราคา 55,640.00 บาท

2. บริษัท เอ็นพ ีคอนเน็ค จ ากัด 

3. บริษัท สุขมี จ ากัด

1. บริษัท มิสเตอร์ อิง๊ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด

2. บริษทั อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากัด

3. บริษัท สการ์เล็ท พกิเซล จ ากัด

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด
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สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 
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8 ซื อวัสดุส านักงาน 99,804.50 99,451.15 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1008/22

ราคา 99,451.15 บาท ราคา 99,451.15 บาท ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2563

ราคา 99,804.25 บาท

ราคา 104,151.13 บาท

9 ซื อวัสดุส านักงาน 121,980.00 121,980.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1010/235

ราคา 121,980.00 บาท ราคา 121,980.00 บาท ลงวันที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2563

10 ซื อวัสดุส านักงาน 26,899.80 26,899.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.9/8

ราคา 26,899.80 บาท ราคา 26,899.80 บาท ลงวันที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2563

ราคา 30,377.30 บาท

ราคา 31,928.80 บาท

11 ซื อวัสดุส านักงาน 11,000.00 10,999.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1018.5/72

ราคา 10,999.00 บาท ราคา 10,999.00 บาท ลงวันท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563

1. หจก. เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์ หจก. เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์

2. หจก. วิริยะ 1995

3. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด

บริษัท แคนนอน มาร์เกต็ติ ง (ไทยแลนด์) จ ากดั บริษัท แคนนอน มาร์เกต็ติ ง (ไทยแลนด์) จ ากดั

1. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด

2. บริษัท อัฟอินเตอร์เวลธ์ จ ากัด

3. บริษทั บงิโกอินเตอร์เทรด จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น
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12 ซื อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ (ม.ีค. 63) 7,710.00 7,710.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/5

ราคา 7,710.00 บาท ราคา 7,710.00 บาท ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2563

13 ซื อวารสารวิชาการต่างประเทศ (5 รายการ/8 เล่ม) 44,600.00 44,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/6

ราคา 44,600.00 บาท ราคา 44,600.00 บาท ลงวันที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2563

14 ซื อวัสดุส านักงาน 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.8/2

ราคา 13,375.00 บาท ราคา 13,375.00 บาท ลงวันที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2563

15 ซื อวัสดุงานซ่อม 28,741.00 28,741.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/70

ราคา 28,741.00 บาท ราคา 28,741.00 บาท ลงวันที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2563

16 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/40

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563

17 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/41

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563

18 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/42

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563

19 จ้างซ่อมเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/43

ราคา 51,360.00 บาท ราคา 51,360.00 บาท ลงวันท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้านไกรเลิศ การพาณิชย์

บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด

บริษัท นิพนธ์ จ ากัด บริษัท นิพนธ์ จ ากัด

ร้านแตงโมสาส์น ร้านแตงโมสาส์น

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้านไกรเลิศ การพาณิชย์
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20 จ้างซักผ้าม่าน 89,154.00 89,154.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/47

ราคา 89,154.00 บาท ราคา 89,154.00 บาท ลงวันท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563

21 จ้างซ่อมโทรศัพท์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/50

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563

22 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/52

ราคา 6,099.00 บาท ราคา 6,099.00 บาท ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563

23 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/53

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

24 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/54

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

25 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/55

ราคา 1,926.00 บาท ราคา 1,926.00 บาท ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563

26 จ้างซ่อมเคร่ืองท าลายเอกสาร 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/56

ราคา 5,885.00 บาท ราคา 5,885.00 บาท ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563

27 จ้างติดสต๊ิกเกอร์กรองแสง 160,928.00 160,928.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/57

ราคา 160,928.00 บาท ราคา 160,928.00 บาท ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563

ร้าน ณัชชธร ผ้าม่าน ร้าน ณัชชธร ผ้าม่าน

บริษัท อินโฟปริ นท์ จ ากัด บริษัท อินโฟปริ นท์ จ ากัด

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษัท ไทย ซี แซด ฟล์ิม จ ากัด บริษัท ไทย ซี แซด ฟล์ิม จ ากัด

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

หน้ำ 5 จำก 8



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสญัญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลือก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

28 จ้างขนย้ายเอกสาร ครุภัณฑ์ 115,560.00 115,560.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/64

วัสดุและอุปกรณ์ ของกลุ่มห้องสมุด ราคา 115,560.00 บาท ราคา 115,560.00 บาท ลงวันที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2563

29 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 22,349.09 22,349.09 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/65

ราคา 22,349.09 บาท ราคา 22,349.09 บาท ลงวันที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2563

30 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 108,792.25 108,792.25 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/71

ราคา 108,792.25 บาท ราคา 108,792.25 บาท ลงวันที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2563

31 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/73

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

32 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/74

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

33 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/75

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

34 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/76

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

35 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/77

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

บริษัท เอสแอลเค มูฟว่ิง จ ากัด บริษัท เอสแอลเค มูฟว่ิง จ ากัด

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ ากดั บริษัท อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ ากดั

หน้ำ 6 จำก 8



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสญัญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลือก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

36 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/78

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

37 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/79

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

38 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/80

ราคา 5,350.00 บาท ราคา 5,350.00 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

39 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/81

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

40 จ้างท ากล่องและซองแบบทดสอบ 30,000.00 29,925.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1004.1/101

ราคา 29,925.00 บาท ราคา 29,925.00 บาท ลงวันท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563

ราคา 34,534.25 บาท

ราคา 34,561.00 บาท

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

1. ร้านแสงวิวัฒน์ ร้านแสงวิวัฒน์

2. ร้านกฤตสุวรรณ

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

หน้ำ 7 จำก 8



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสญัญำ

ดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลือก หรอืข้อตกลง

ที่ หรอืจ้ำง โดยสรปุ ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

41 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 46,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1004.1/100

และรถตู้ปรับอากาศ ราคา 32,000.00 บาท ราคา 32,000.00 บาท ลงวันท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563

ราคา 34,000.00 บาท

ราคา 36,000.00 บาท

42 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.2/12

ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวัน 18 กุมภาพันธ์ 2563

ราคา 8,700.00 บาท

ราคา 9,000.00 บาท

3. นายสถาพร  บันเทิง

2. นายอามชวี  พงษ์สวัสด์ิ

1. นายวิระชล  เกษมศิลป์ นายวิระชล  เกษมศิลป์

2,658,950.00                    

1. บริษทั ทองทพิย์อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

2. บริษทั ธนาธิปอนิเตอร์ทราเวิล จ ากดั 

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด องุ่นริช

หน้ำ 8 จำก 8


