
                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ 5,403,900.00 5,393,760.61 e-bidding เนื่องจาก 67/2563

พรอมติดต้ัง ราคา 5,343,580.00 บาท ราคา 4,574,400.00 บาท ยื่นเอกสาร ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

หลักฐาน

ราคา 4,574,400.00 บาท การยื่นขอเสนอ

และเสนอ

รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะฯ

ครบถวน ถูกตอง

ตรงตาม

ที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

โดยเสนอราคา

ต่ําสุด

1. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด

2. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หนา 1 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตร 6,300,000.00 6,300,000.00 เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก 65/2563

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลอง มีคุณสมบัติ ลงวันที่ 1 กันยายน 2563

กับมาตรฐานสําหรับขาราชการและ ครบถวน

เจาหนาที่ของรัฐและองคกรคุมครอง ราคา 6,300,000.00 บาท ราคา 6,300,000.00 บาท ยื่นเอกสาร

จริยธรรมประจําสวนราชการ หลักฐาน

การยื่นขอเสนอ

และเสนอ

ขอบเขตของงาน

และรายละเอียด

งานจางฯ

ครบถวน ถูกตอง

ตรงตาม

ที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

โดยเสนอราคา

เหมาะสม

โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในราชการ ประสิทธิภาพในราชการ

มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

หนา 2 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2 จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขาราชการ 1,338,580.00 1,338,580.00 เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก 68/2563

ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 15 : กิจกรรม ราคา 1,338,000.00 บาท ราคา 1,338,000.00 บาท ยื่นเอกสาร ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

การเสริมสรางทักษะดานการบริหารจัดการ หลักฐาน

โครงการ (Project Management) ครบถวน ถูกตอง

และเสนอ

ขอบเขตของงาน

และรายละเอียดงาน

ตรงตามเงื่อนไข

ที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

โดยเสนอราคา

เหมาะสม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

หนา 3 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 จางเหมาบริการสแกนหนังสือและเอกสาร 105,000.00 104,860.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 66/2563

บันทึกเปนไฟล.PDF พรอมทําลิงคจาก ราคา 104,860.00 บาท ราคา 104,860.00 บาท ลงวันที่ 1 กันยายน 2563

หนาสารบัญ และนําไฟลขอมูลเชื่อมโยง

กับฐานขอมูลหนังสือในระบบงานหองสมุด

อัตโนมัติของสํานักงาน ก.พ.

2 จางเหมาดําเนินการการประชาสัมพันธ 490,000.00 447,795.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 69/2563

ผานสื่อออนไลนประจําปงบประมาณ ราคา 425,860.00 บาท ราคา 425,860.00 บาท ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

พ.ศ. 2563

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 34,000.00 32,866.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1006/37

ราคา 32,866.00 บาท ราคา 32,866.00 บาท ลงวันที่ 8 กันยายน 2563

ราคา 33,720.00 บาท

ราคา 36,273.00 บาท

บริษัท โอติก เน็ตเวิรค จํากัด บริษัท โอติก เน็ตเวิรค จํากัด

บริษัท รูบ สตูดิโอ จํากัด บริษัท รูบ สตูดิโอ จํากัด

2. รานสองแยมงอกงาม

3. บริษัท สุขมี จํากัด

1. ราน อ.เฉลิมศรี ราน อ.เฉลิมศรี

หนา 4 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 138,559.00 138,559.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1010/920

ราคา 138,559.00 บาท ราคา 138,559.00 บาท ลงวันที่ 17 กันยายน 2563

ราคา 139,275.00 บาท

ราคา 139,672.00 บาท

5 ซื้อวัสดุจราจร 34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/364

ราคา 34,775.00 บาท ราคา 34,775.00 บาท ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

6 ซื้อพัดลม 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/381

ราคา 29,960.00 บาท ราคา 29,960.00 บาท ลงวันที่ 15 กันยายน 2563

7 ซื้อหลอดไฟ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/385

ราคา 16,050.00 บาท ราคา 16,050.00 บาท ลงวันที่ 15 กันยายน 2563

8 ซื้อโทรศัพทตั้งโตะ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/386

ราคา 48,150.00 บาท ราคา 48,150.00 บาท ลงวันที่ 15 กันยายน 2563

9 ซื้อวัสดุงานซอม 42,279.96 42,279.96 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/387

ราคา 42,279.96 บาท ราคา 42,279.96 บาท ลงวันที่ 15 กันยายน 2563

บริษัท ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร จํากัด บริษัท ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร จํากัด

บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด บริษัท อิทธิกร 2559 จํากัด

บริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด บริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด

ราน ไกรเลิศ การพาณิชย ราน ไกรเลิศ การพาณิชย

รานเจริญกรุงคอมเพล็กซ รานเจริญกรุงคอมเพล็กซ

1. หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน

2. อุดมพิทยา

3. บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด

หนา 5 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10 ซื้อเคมีสําหรับสระวายน้ํา 22,042.00 22,042.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/391

ราคา 22,042.00 บาท ราคา 22,042.00 บาท ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

11 ซื้อโคมไฟผนังภายนอก 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/416

ราคา 10,272.00 บาท ราคา 10,272.00 บาท ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

12 จางซอมตู DB อาคาร 4 46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/369

ราคา 46,010.00 บาท ราคา 46,010.00 บาท ลงวันที่ 9 กันยายน 2563

13 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/370

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

14 จางซอมเครื่องพิมพ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/371

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

15 จางซอมเครื่องพิมพ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/372

ราคา 5,885.00 บาท ราคา 5,885.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

16 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/373

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

17 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/374

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

บริษัท วรวิทย เพอรเฟคชั่น จํากัด

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

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

บริษัท วรวิทย เพอรเฟคชั่น จํากัด

บริษัท ซาคานา พูล แอนด สวิม จํากัด บริษัท ซาคานา พูล แอนด สวิม จํากัด

หนา 6 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/375

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

19 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/376

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

20 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/377

ราคา 6,848.00 บาท ราคา 6,848.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

21 จางซอมเครื่องพิมพ 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/378

ราคา 4,708.00 บาท ราคา 4,708.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

22 จางซอมเครื่องพิมพ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/379

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

23 จางซอมเครื่องสแกนเนอร 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/380

ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

24 จางซอมระบบทอน้ําท้ิงเครื่องปรับอากาศ 192,065.00 192,065.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/388

ลงวันที่ 16 กันยายน 2563

ราคา 192,065.00 บาท ราคา 192,065.00 บาท

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

หางหุนสวนจํากัด พ.ีเอ็ม. ไลทคูลลิ่ง หางหุนสวนจํากัด พ.ีเอ็ม. ไลทคูลลิ่ง

เท็คนิคอลเซอรวิส แอนด ซัพพลาย เท็คนิคอลเซอรวิส แอนด ซัพพลาย

หนา 7 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25 จางซอมระบบกลองวงจรปดของ 51,146.00 51,146.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/392

สํานักงาน ก.พ. ราคา 51,146.00 บาท ราคา 51,146.00 บาท ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

26 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 43,174.50 43,174.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/394

ราคา 43,174.50 บาท ราคา 43,174.50 บาท ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

27 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/399

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

28 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/400

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

29 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/401

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

30 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/402

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

31 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/403

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

32 จางซอมเครื่องพิมพ 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/404

ราคา 4,708.00 บาท ราคา 4,708.00 บาท ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

บริษัท ทรู แอดวานซ โซลูชั่น จํากัด

บริษัท อารเอสเอส-อินเตอร 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

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

บริษัท ทรู แอดวานซ โซลูชั่น จํากัด

บริษัท อารเอสเอส-อินเตอร จํากัด

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

หนา 8 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33 จางซอมโทรทัศนสี 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/405

ราคา 2,889.00 บาท ราคา 2,889.00 บาท ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

34 จางเก็บและขนมูลฝอย 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม เงินสด

ราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

35 จางออกแบบหนังสือกําลังคนภาครัฐ 100,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1002/46

2562 : ขาราชการพลเรือนสามัญ ราคา 35,000.00 บาท ราคา 35,000.00 บาท ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

ราคา 41,000.00 บาท

ราคา 48,000.00 บาท

36 จางเหมาผลิตบอรดนิทรรศการ 500,000.00 498,620.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.1/158

และกํากับลําดับพิธีการ ราคา 498,620.00 บาท ราคา 498,620.00 บาท ลงวันที่ 15 กันยายน 2563

ราคา 529,650.00 บาท

ราคา 599,200.00 บาท

สํานักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี สํานักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

2. บริษัท ดาวฤกษ คอมมูนิเคชั่นส จํากัด

3. บริษัท เซียม เวอรคส จํากัด

1. บริษัท ซิตี้นีออน เน็ตเวอรค จํากัด บริษัท ซิตี้นีออน เน็ตเวอรค จํากัด

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด

2. หางหุนสวนจํากัด เลย โปรเซส

3. บริษัท เวิรค แอคชวลลี่ จํากัด

หนา 9 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

37 จางถายเอกสาร 8,000.00 7,184.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.2/51

ราคา 7,184.00 บาท ราคา 7,184.00 บาท ลงวันที่ 9 กันยายน 2563

38 จางเหมาเชาหองประชุม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1019/247

ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

ราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท

39 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 42,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.2/49

ราคา 36,000.00 บาท ราคา 36,000.00 บาท ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

ราคา 37,200.00 บาท

ราคา 39,000.00 บาท

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร ทราเวิล จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด พรสุพจน ทรานสปอรต

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

(บริษัท แกรนดหลานหลวง จํากัด) (บริษัท แกรนดหลานหลวง จํากัด)

1. บริษัท ทองทิพยอินเตอรกรุป จํากัด บริษัท ทองทิพยอินเตอรกรุป จํากัด

1. ราน กอปป ปริ้น ราน กอปป ปริ้น

หนา 10 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

40 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 33,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1018.4/368

และรถตูปรับอากาศ ราคา 29,000.00 บาท ราคา 29,000.00 บาท ลงวันที่ 9 กันยายน 2563

ราคา 30,000.00 บาท

ราคา 30,000.00 บาท

1. บริษัท ทองทิพยอินเตอรกรุป จํากัด บริษัท ทองทิพยอินเตอรกรุป จํากัด

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร ทราเวิล จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด พรสุพจน ทรานสปอรต

หนา 11 จาก 11


