
                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

1 เชาสิทธิการใชงานโปรแกรมจัดการสํานักงาน 1,824,400.00 1,824,325.00 e-bidding เนื่องจาก 52/2563

และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส พรอมติดตั้ง ราคา 1,755,870.00 บาท ราคา 1,234,500.00 บาท มีคุณสมบัติ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

และยื่นเอกสาร

ราคา 1,823,000.00 บาท หลักฐาน

ครบถวน ถูกตอง

ราคา 1,433,000.00 บาท ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

ราคา 1,234,500.00 บาท กําหนด

โดยเสนอราคา

ต่ําสุด

3. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด

4. บริษัท เคมิท กรุป จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1. บริษัท คอม เทรดด้ิง จํากัด บริษัท เคมิท กรุป จํากัด

2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด

หนา 1 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมภายในอาคาร 3, 4, 10 498,620.00 498,620.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 51/2563

ราคา 498,620.00 บาท ราคา 498,620.00 บาท ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2563

2 จางพัฒนาโปรแกรมระบบการประมวลผล 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 53/2563

การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล ราคา 495,000.00 บาท ราคา 495,000.00 บาท ลงวัน 30 มิถุนายน 2563

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,000.00 8,036.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/265

ราคา 8,036.00 บาท ราคา 8,036.00 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 4,391.28 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1002/35

ราคา 4,391.28 บาท ราคา 4,391.28 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ราคา 4,732.08 บาท

ราคา 4,787.18 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท ซ.ีที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด ล้ิมพาณิชย

หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 

บริษัท ทริปเปลเอ็น ดีไซน พลัส จํากัด บริษัท ทริปเปลเอ็น ดีไซน พลัส จํากัด

บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด

หนา 2 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 70,690.62 70,690.62 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1004.1/656

ราคา 70,690.62 บาท ราคา 70,690.62 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ราคา 73,636.33 บาท

ราคา 75,356.89 บาท

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 36,882.90 36,882.90 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1004.1/701

ราคา 36,882.90 บาท ราคา 36,882.90 บาท ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ราคา 38,348.80 บาท

ราคา 39,081.75 บาท

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 67,750.00 67,731.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1008/49

ราคา 67,624.00 บาท ราคา 67,624.00 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563

หางหุนสวนจํากัด เอเซีย คัลเลอร ซิสเต็มส หางหุนสวนจํากัด เอเซีย คัลเลอร ซิสเต็มส

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

1. บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

3. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. บริษัท สุขมี จํากัด

หนา 3 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,296.00 99,296.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1010/482

ราคา 99,296.00 บาท ราคา 99,296.00 บาท ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2563

ราคา 105,448.50 บาท

ราคา 108,936.70 บาท

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.9/16

ราคา 24,610.00 บาท ราคา 24,610.00 บาท ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563

ราคา 27,627.40 บาท

ราคา 29,029.10 บาท

1. บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด

2. บริษัท อิ๊งค แลนด ออฟฟศ ซัพพลาย จํากัด

3. บริษัท สการเล็ท พิกเซล จํากัด

2. บริษัท อัพอินเตอรเวลธ จํากัด

3. บริษัท บิงโกอินเตอรเทรด จํากัด

1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

หนา 4 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 57,930.00 56,247.76 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.3/129

ราคา 56,247.76 บาท ราคา 56,247.76 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ราคา 58,757.98 บาท

ราคา 59,417.00 บาท

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1013.3/131

ราคา 13,910.00 บาท ราคา 13,910.00 บาท ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 56,175.00 54,035.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1019/161

ราคา 54,035.00 บาท ราคา 54,035.00 บาท ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,082.00 98,129.70 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1019/162

ราคา 98,129.70 บาท ราคา 98,129.70 บาท ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ราคา 99,162.25 บาท

ราคา 99,504.65 บาท

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

3. บริษัท สุขมี จํากัด

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

3. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

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

2. บริษัท ไทยเรือนทอง จํากัด

1. บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

หนา 5 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 101,870.00 100,313.57 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.3/1049

ราคา 100,313.57 บาท ราคา 100,313.57 บาท ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ราคา 103,474.35 บาท

ราคา 109,697.47 บาท

15 ซื้อวารสารวิชาการตางประเทศ (5 รายการ/9 เลม) 47,750.00 47,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/13

ราคา 47,750.00 บาท ราคา 47,750.00 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563

16 ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ (ก.ค. 63) 6,280.00 6,280.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/14

ราคา 6,280.00 บาท ราคา 6,280.00 บาท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,540.00 22,371.56 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.1/18

ราคา 22,371.56 บาท ราคา 22,371.56 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ราคา 22,609.00 บาท

ราคา 22,996.44 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

3. บริษัท ตนไมทอง จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด

รางแตงโมสาสน รางแตงโมสาสน

บริษัท นิพนธ จํากัด บริษัท นิพนธ จํากัด

บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. รานสองแยมงอกงาม

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

หนา 6 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.8/5

ราคา 23,005.00 บาท ราคา 23,005.00 บาท ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2563

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,481.08 49,481.08 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1021.2/60

ราคา 49,481.08 บาท ราคา 49,481.08 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ราคา 51,558.88 บาท

ราคา 51,609.31 บาท

20 ซื้อเคมีสําหรับสระวายน้ํา 22,042.00 22,042.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/205

ราคา 22,042.00 บาท ราคา 22,042.00 บาท ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563

21 ซื้อวัสดุงานซอม 64,143.00 64,143.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/264

ราคา 64,143.00 บาท ราคา 64,143.00 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

22 จางเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา 710.00 710.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม เงินสด

ราคา 710.00 บาท ราคา 710.00 บาท ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2563

23 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/210

และเครื่องคอมพิวเตอร ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563

บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด

ราน ไกรเลิศ การพาณิชย ราน ไกรเลิศ การพาณิชย

ราน วรจักร เซ็นเตอร 

2. ราน กฤตสุวรรณ 

3. ราน รุงเรืองไพศาล 

1. ราน วรจักร เซ็นเตอร 

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

การไฟฟานครหลวง การไฟฟานครหลวง

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

หนา 7 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

24 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/211

ราคา 3,103.00 บาท ราคา 3,103.00 บาท ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563

25 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/212

และจอคอมพิวเตอรตั้งโตะ ราคา 15,408.00 บาท ราคา 15,408.00 บาท ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563

26 จางซอมเครื่องพิมพ 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/213

ราคา 4,601.00 บาท ราคา 4,601.00 บาท ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563

27 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/214

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563

28 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/215

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563

29 จางบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา 1,499,000.00 1,499,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/242

ราคา 1,499,000.00 บาท ราคา 1,499,000.00 บาท ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2563

30 จางซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรชนิด Tablet 11,682.80 11,682.80 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/243

ราคา 11,682.80 บาท ราคา 11,682.80 บาท ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

31 จางจัดทําปายชื่อ 19,367.00 19,367.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/247

ราคา 19,367.00 บาท ราคา 19,367.00 บาท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด สิทธิพร 56 หางหุนสวนจํากัด สิทธิพร 56

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 เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

การไฟฟานครหลวง การไฟฟานครหลวง

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/248

ราคา 6,848.00 บาท ราคา 6,848.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

33 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/249

ราคา 9,630.00 บาท ราคา 9,630.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

34 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/250

ราคา 4,815.00 บาท ราคา 4,815.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

35 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/251

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

36 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/252

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

37 จางซอมเครื่องพิมพ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/253

ราคา 5,350.00 บาท ราคา 5,350.00 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

38 จางซอมแผนเลคเชอรเกาอี้ประชุม 91,966.50 91,966.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/257

อาคาร 4 ราคา 91,966.50 บาท ราคา 91,966.50 บาท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

39 จางซอมเครื่องพิมพ 39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/258

ราคา 39,376.00 บาท ราคา 39,376.00 บาท ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน จํากัด

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส 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 เฟล็กซี่แพลน ดีไซน จํากัด

หนา 9 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

40 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 169,092.10 169,092.10 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/260

ราคา 169,092.10 บาท ราคา 169,092.10 บาท ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

41 จางประดับผา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/263

ราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

42 จางซอมคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ 13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/267

ราคา 13,696.00 บาท ราคา 13,696.00 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

43 จางซอมเครื่องพิมพ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/268

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

44 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/269

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

45 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/270

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

46 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/271

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

47 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/272

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 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

บริษัท อารเอสเอส-อินเตอร จํากัด บริษัท อารเอสเอส-อินเตอร จํากัด

นายสุระศักดิ์  เดชรุง นายสุระศักดิ์  เดชรุง

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

หนา 10 จาก 11



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

48 จางซอมจอแสดงภาพแบบ LCD 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/273

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

49 จางถายเอกสาร 12,000.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.3/121

ราคา 6,400.00 บาท ราคา 6,400.00 บาท ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2563

ราคา 6,848.00 บาท

ราคา 7,200.00 บาท

50 จางถายเอกสาร 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.3/1074

ราคา 23,600.00 บาท ราคา 23,600.00 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ราคา 26,550.00 บาท

ราคา 29,478.50 บาท

3. ราน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ

3. ราน ดับเบิ้ล คิวซี

1. ราน กอปป ปริ้น ราน กอปป ปริ้น

2. ราน ดับเบิ้ล คิวซี

2. ราน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

1. ราน กอปป ปริ้น ราน กอปป ปริ้น

หนา 11 จาก 11


