
                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

1 จ
างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 1,800,000.00 1,769,036.00 e-bidding เนื่องจาก 38/2563

และสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC ราคา 1,400,000.00 บาท ยื่นเอกสาร ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

Learning Space ประจําป?งบประมาณ หลักฐาน

พ.ศ. 2563 การยื่นข
อเสนอ

ราคา 1,400,000.00 บาท และเสนอ

รายละเอียด

ราคา 1,688,000.00 บาท งานจ
างฯ

ครบถ
วน ถูกต
อง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

โดยเสนอราคา

ต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

1. บริษัท เจ-บิ๊คสI เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จํากัด

2. บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จํากัด

3. บริษัท นอลลิจ เพาเวอรI จํากัด

- ยื่นข
อเสนอไมOตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว


ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

2 เชOารถยนตIสOวนบุคคล (เกRง) จํานวน 3 คัน 12,231,000.00 12,231,000.00 e-bidding เนื่องจาก 39/2563

และรถตู
โดยสาร (รถตู
) จํานวน 6 คัน ราคา 9,610,740.00 บาท ราคา 9,610,740.00 บาท ยื่นเอกสาร ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

หลักฐาน

ราคา 9,840,789.00 บาท การยื่นข
อเสนอ

ครบถ
วน ถูกต
อง

ราคา 10,080,000.00 บาท ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

ราคา 10,169,280.00 บาท โดยเสนอราคา

ต่ําสุด

ราคา 10,650,780.00 บาท

ราคา 11,307,546.00 บาท

ราคา 11,401,920.00 บาท

5. บริษัท เค คารIเรนทอล จํากัด

6. บริษัท ล็อตเต
 เรนทI-อะ-คารI (ไทยแลนทI) จํากัด

7. บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ่ง จํากัด

1. บริษัท อาคเนยIแคปปTตอล จํากัด บริษัท อาคเนยIแคปปTตอล จํากัด

2. บริษัท ศรีวัฒนIลิสซิ่ง จํากัด

3. บริษัท นับเบอรIวัน คารIเรนทIทัล จํากัด

4. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม 

พร็อพเพอรIตี้ เซอรIวิส จํากัด
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

1 จ
างล
างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 450,000.00 339,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 36/2563

ของสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

ราคา 296,100.00 บาท ราคา 296,100.00 บาท

2 จ
างพัฒนาโปรแกรมระบบการประมวลผล 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 37/2563

การสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป ราคา 450,000.00 บาท ราคา 450,000.00 บาท ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

3 ซื้อวัสดุงานบ
านงานครัว 99,900.00 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/140

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,500.00 20,955.95 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.5/125

ราคา 20,955.95 บาท ราคา 20,955.95 บาท ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

ราคา 21,231.00 บาท

ราคา 22,875.53 บาท

1. ห
างหุ
นสOวนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นสOวนจํากัด วิริยะ 1995

2. ห
างหุ
นสOวนสามัญ อุดมสาสIน

3. ห
างหุ
นสOวนจํากัด เอเชีย คัลเลอรI ซิสเต็มสI

บริษัท คอนโทรลดาต
า (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คอนโทรลดาต
า (ประเทศไทย) จํากัด

ห
างหุ
นสOวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย ห
างหุ
นสOวนจํากัด เบอเดนซัพพลาย

ห
างหุ
นสOวนจํากัด เคเอส แอรI ห
างหุ
นสOวนจํากัด เคเอส แอรI

ซัพพลายแอนดIเซอรIวิส ซัพพลายแอนดIเซอรIวิส
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,000.00 10,428.22 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1002/9

ราคา 10,428.22 บาท ราคา 10,428.22 บาท ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

ราคา 11,438.30 บาท

ราคา 11,572.05 บาท

ราคา 14,947.90 บาท

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,956.00 47,956.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1010/241

ราคา 47,956.00 บาท ราคา 47,956.00 บาท ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

ราคา 49,267.08 บาท

ราคา 52,480.80 บาท

2. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

3. ร
านแสงวิวัฒนI

1. ห
างหุ
นสOวนจํากัด วิริยะ ห
างหุ
นสOวนจํากัด วิริยะ

2. ห
างหุ
นสOวนจํากัด ลิ้มพาณิชยI 

3. บริษัท ซี.ซี.ที.เอ็น.กรุYป จํากัด

4. บริษัท วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 จํากัด

1. ห
างหุ
นสOวนสามัญ อุดมสาสIน ห
างหุ
นสOวนสามัญ อุดมสาสIน

หน�า 4 จาก 12



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 89,290.00 89,290.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1012/4

ราคา 89,290.00 บาท ราคา 89,290.00 บาท ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,961.71 9,961.71 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.3/64

ราคา 9,961.71 บาท ราคา 9,961.71 บาท ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

ราคา 10,194.00 บาท

ราคา 10,454.97 บาท

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,466.60 10,466.60 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.6/2

ราคา 10,464.60 บาท ราคา 10,464.60 บาท ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ราคา 10,763.00 บาท

ราคา 11,319.53 บาท

ร
าน อ.เฉลิมศรี ร
าน อ.เฉลิมศรี

1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

2. ร
าน อ.เฉลิมศรี

3. บริษัท สุขมี จํากัด

1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

2. ร
าน อ.เฉลิมศรี

3. บริษัท สุขมี จํากัด
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

10 ซื้อกระเปZาใสOเอกสาร 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.6/3

ราคา 7,600.00 บาท ราคา 7,600.00 บาท ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ราคา 9,120.00 บาท

ราคา 11,319.53 บาท

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,995.00 29,995.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.1/51

ราคา 29,995.00 บาท ราคา 29,995.00 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

ราคา 30,476.00 บาท

ราคา 33,144.32 บาท

3. บริษัท สุขมี จํากัด

2. ร
าน มี มี่ มารIเก็ตติ้ง

3. ร
าน เอส. พี มารIเก็ตติ้ง

1. บริษัท เจ.เจ.แบค.อินดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค.อินดัสตรี จํากัด

1. ร
าน อ.เฉลิมศรี ร
าน อ.เฉลิมศรี

2. ร
านสองแย
มงอกงาม
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 115,970.00 114,662.27 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.3/308

ราคา 114,662.27 บาท ราคา 114,662.27 บาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563

ราคา 117,940.75 บาท

ราคา 118,483.24 บาท

13 ซื้อถุงมือยาง 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม เงินสด

ราคา 980.00 บาท ราคา 980.00 บาท ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,385.30 24,385.30 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/71

ราคา 24,385.30 บาท ราคา 24,385.30 บาท ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

15 ซื้อหนังสือวิชาการ 50,806.80 50,806.80 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/8

ราคา 50,806.80 บาท ราคา 50,806.80 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

16 ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพI (เม.ย. 63) 6,740.00 6,740.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/9

ราคา 6,740.00 บาท ราคา 6,740.00 บาท ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

1. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

2. บริษัท สุขมี จํากัด

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

ร
าน พี พี ฟารIมาซี ร
าน พี พี ฟารIมาซี

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุYคสโตรI (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุYคสโตรI (ประเทศไทย) จํากัด

ร
างแตงโมสาสIน ร
างแตงโมสาสIน
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 59,610.00 56,720.70 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.4/316

ราคา 56,720.70 บาท ราคา 56,720.70 บาท ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563

ราคา 64,167.90 บาท

ราคา 66,133.49 บาท

18 ซื้อเจลแอลกอฮอลI 17,696.73 17,696.73 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/83

ราคา 17,696.73 บาท ราคา 17,696.73 บาท ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

19 ซื้อหลอดไฟและอุปกรณIตOอพOวง 69,068.50 69,068.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/87

ราคา 69,068.50 บาท ราคา 69,068.50 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

20 ซื้อวัสดุงานซOอม 74,719.00 74,719.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/101

ราคา 74,719.00 บาท ราคา 74,719.00 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

21 ซื้อสติกเกอรIขาวด
าน A4 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/142

ราคา 20,330.00 บาท ราคา 20,330.00 บาท ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

บริษัท ออฟฟTศเวิรIค จํากัด บริษัท ออฟฟTศเวิรIค จํากัด

ร
าน ไกรเลิศ การพาณิชยI ร
าน ไกรเลิศ การพาณิชยI

ห
างหุ
นสOวนจํากัด วิริยะ 1995 ห
างหุ
นสOวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด

3. บริษัท แสงวัฒนไพศาล จํากัด

บริษัท วรวิทยI เพอรIเฟ_คชั่น จํากัด บริษัท วรวิทยI เพอรIเฟ_คชั่น จํากัด

หน�า 8 จาก 12



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

22 ซื้อหลอดไฟ 21,186.00 21,186.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/143

ราคา 21,186.00 บาท ราคา 21,186.00 บาท ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

23 จ
างซOอมเครื่องโทรสาร 1,343.92 1,343.92 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/84

ราคา 1,343.92 บาท ราคา 1,343.92 บาท ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

24 จ
างซOอมเครื่องสํารองไฟฟ̀า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/88

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

25 จ
างซOอมเครื่องสํารองไฟฟ̀า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/89

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

26 จ
างซOอมเครื่องคอมพิวเตอรI 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/90

ราคา 2,461.00 บาท ราคา 2,461.00 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

27 จ
างซOอมเครื่องสํารองไฟฟ̀า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/118

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

28 จ
างซOอมเครื่องพิมพI 4,761.50 4,761.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/119

ราคา 4,761.50 บาท ราคา 4,761.50 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

บริษัท วรวิทยI เพอรIเฟ_คชั่น จํากัด บริษัท วรวิทยI เพอรIเฟ_คชั่น จํากัด

บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด

หน�า 9 จาก 12



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

29 จ
างซOอมเครื่องพิมพI 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/120

ราคา 10,700.00 บาท ราคา 10,700.00 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

30 จ
างซOอมจอพลัสมOา 10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/121

ราคา 10,593.00 บาท ราคา 10,593.00 บาท ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

31 จ
างซOอมระบบกล
องวงจรปTด 98,172.50 98,172.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/126

ของสํานักงาน ก.พ. ราคา 98,172.50 บาท ราคา 98,172.50 บาท ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

32 จ
างซOอมเครื่องสํารองไฟฟ̀า 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/130

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

33 จ
างซOอมเครื่องคอมพิวเตอรI Notebook 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/131

ราคา 8,346.00 บาท ราคา 8,346.00 บาท ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

34 จ
างซOอมเครื่องสํารองไฟฟ̀า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/132

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

35 จ
างซOอมเครื่องสํารองไฟฟ̀า 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/133

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

บริษัท ทรู แอดวานซI โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทรู แอดวานซI โซลูชั่น จํากัด

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

หน�า 10 จาก 12



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

36 จ
างซOอมเครื่องพิมพI 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/134

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

37 จ
างซOอมเครื่องโทรสาร 8,286.08 8,286.08 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/137

ราคา 8,286.08 บาท ราคา 8,286.08 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

38 จ
างซOอมเครื่องปรับอากาศ 63,675.70 63,675.70 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/138

ราคา 63,675.70 บาท ราคา 63,675.70 บาท ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

39 จ
างบริการฉีดพOนฆOาเชื้อโรค 485,780.00 485,780.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/127

บริเวณสํานักงาน ก.พ. ราคา 485,780.00 บาท ราคา 485,780.00 บาท ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

40 จ
างถOายเอกสาร 12,000.00 11,882.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.2/13

ราคา 11,882.00 บาท ราคา 11,882.00 บาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563

บริษัท อารIเอสเอส-อินเตอรI จํากัด บริษัท อารIเอสเอส-อินเตอรI จํากัด

ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอรIวิส

บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด

ร
านกYอปป?f ปริ้น ร
านกYอปป?f ปริ้น

บริษัท เอสอารIซีอารI กรุYป จํากัด บริษัท เอสอารIซีอารI กรุYป จํากัด

หน�า 11 จาก 12



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

41 จ
างถOายเอกสาร 1,000.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1019/75

ราคา 960.00 บาท ราคา 960.00 บาท ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

ราคา 1,080.00 บาท

ราคา 1,155.60 บาท

42 จ
างเหมานําเอกสารลับไปทําลาย 250,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1004.1/433

ราคา 170,000.00 บาท ราคา 170,000.00 บาท ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

43 จ
างทําตรายาง 3,000.00 2,910.40 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1008/34

ราคา 2,910.40 บาท ราคา 2,910.40 บาท ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

ราคา 3,800.00 บาท

1. ร
านกYอปป?f ปริ้น ร
านกYอปป?f ปริ้น

2. ร
าน AF. COPY

3. ร
านปราณีเจริญบล็อคและการพิมพI

บริษัท พรมาตุลี ขนสOง จํากัด บริษัท พรมาตุลี ขนสOง จํากัด

1. ห
างหุ
นสOวนจํากัด สากลตรายาง และการพิมพI ห
างหุ
นสOวนจํากัด สากลตรายาง และการพิมพI

2. ร
านสองแย
มงอกงาม

หน�า 12 จาก 12


