
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับ 3,231,400.00 3,220,646.50 e-bidding เนื่องจำก 47/2563

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ขำ่ยและอปุกรณ์ รำคำ 2,557,300.00 บำท รำคำ 2,424,000.00 บำท ยื่นเอกสำร ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

เครือข่ำยในศูนยค์อมพวิเตอร์ พร้อมติดต้ัง หลักฐำน

รำคำ 2,424,000.00 บำท กำรยื่นข้อเสนอ

และเสนอ

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพำะฯ

ครบถ้วน ถูกต้อง

ตรงตำมที่

ส ำนักงำน ก.พ.

ก ำหนด

โดยเสนอรำคำ

ต่ ำสุด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤษภำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

1. บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรชั่น จ ำกดั

2. บริษทั แอนเดน คอร์ปปอเรชั่น จ ำกัด
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และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

2 ซ้ือระบบรักษำควำมปลอดภยั 1,227,200.00 1,226,075.00 e-bidding เนื่องจำก 49/2563

กำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ รำคำ 958,720.00 บำท รำคำ 958,720.00 บำท ยื่นเอกสำร ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

พร้อมติดต้ัง หลักฐำน

รำคำ 1,099,045.00 บำท ครบถ้วน ถูกต้อง

และเสนอขอบเขตฯ

และรำยละเอียด

รำคำ 1,098,000.00 บำท คุณลักษณะเฉพำะฯ

ตรงตำมที่

ส ำนักงำน ก.พ.

ก ำหนด

โดยเสนอรำคำ

ต่ ำสุด

1. บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ำกัด

2. บริษัท อะธีนำ่ ไอ.ที. จ ำกัด

3. บริษัท แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์

เมชั่นเทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)
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1 จำ้งพฒันำโปรแกรมน ำเสนอขอ้มูลเพือ่กำรแต่งต้ัง 400,000.00 400,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม 46/2563

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั เพิ่มเติมบนโปรแกรม รำคำ 400,000.00 บำท รำคำ 400,000.00 บำท ลงวันที่ 22 พฤษภำคม 2563

ระบบฐำนข้อมูลเพื่อรองรับกำรแต่งต้ังนักบริหำร

ระดับสูง (Senior Executive Information 

System : SEIS)

2 จ้ำงพัฒนำโปรแกรมกำรประมวลผล 220,000.00 220,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม 48/2563

แบบประเมินควำมสนใจของบคุคล ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

ที่มีต่องำนรำชกำรไทย รำคำ 220,000.00 บำท รำคำ 220,000.00 บำท

3 ซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมทำงไกล 279,500.00 279,271.50 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด 50/2563

ผ่ำนระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ รำคำ 279,271.50 บำท รำคำ 279,271.50 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

รำคำ 284,941.00 บำท

รำคำ 286,385.50 บำท

บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จ ำกัด บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จ ำกัด

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยศูนย์บริกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยศูนย์บริกำร

2. บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จ ำกัด

3. บริษัท ไอ แคม พลัส จ ำกัด

1. บริษัท โฟร์เคพลัส จ ำกัด บริษัท โฟร์เคพลัส จ ำกัด

วิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย วิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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4 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 60,000.00 58,673.45 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1001/117

รำคำ 58,673.45 บำท รำคำ 58,673.45 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

รำคำ 59,150.00 บำท

รำคำ 59,738.10 บำท

5 ซ้ือหนงัสือประกอบกำรเรียนกิจกรรม 12,320.00 10,682.88 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1013.1/77

Leadership Coaching Development รำคำ 10,682.88 บำท รำคำ 10,682.88 บำท ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2563

6 ซ้ือวำรสำรวชิำกำรและหนังสือพิมพ์ (มิ.ย. 63) 6,400.00 6,400.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.7/12

รำคำ 6,400.00 บำท รำคำ 6,400.00 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

7 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 46,770.00 45,154.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.6/2

รำคำ 45,154.00 บำท รำคำ 45,154.00 บำท ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2563

รำคำ 47,204.12 บำท

รำคำ 47,884.64 บำท

3. บริษัท เอ็นพี คอนเนค็ จ ำกัด

ร้ำงแตงโมสำส์น ร้ำงแตงโมสำส์น

1. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด วิริยะ 1995 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด วิริยะ 1995

บริษทั โค้ชไทย คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด บริษทั โค้ชไทย คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด

2. บริษัท ซี.ที.เอ็น.กรุ๊ป จ ำกัด

3. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ล้ิมพำณิชย์

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. ร้ำน อ.เฉลิมศรี
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ดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือขอ้ตกลง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤษภำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

8 ซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร 16,900.00 16,900.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1021.2/56

รำคำ 16,900.00 บำท รำคำ 16,900.00 บำท ลงวันที่ 14 พฤษภำคม 2563

รำคำ 17,900.00 บำท

รำคำ 18,190.00 บำท

9 ซ้ือเคร่ืองฟอกอำกำศ 86,670.00 86,670.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1021.2/58

รำคำ 86,670.00 บำท รำคำ 86,670.00 บำท ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2563

รำคำ 141,240.00 บำท

10 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 35,096.00 35,096.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1021.2/59

จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 35,096.00 บำท รำคำ 35,096.00 บำท ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2563

และจอรับภำพชนดิขำต้ัง

จ ำนวน 1 จอ รำคำ 39,950.00 บำท

รำคำ 41,195.00 บำท

1. บริษัท สมำร์ท มีเดีย เทคโนโลย ีจ ำกดั บริษทั สมำร์ท มีเดีย เทคโนโลยี จ ำกัด

2. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ทิพวรรณอเีล็คทรอนิค

3. บริษัท ไวส์ไลฟ์ จ ำกัด

3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วิส

1. บริษัท นวิศรีทองไฮเทค จ ำกัด บริษัท นวิศรีทองไฮเทค จ ำกัด

2. บริษัท สด เอ็นจิเนยีร่ิง จ ำกัด

1. บริษัท สเต็ปคอมเมอร์เชียล จ ำกัด บริษัท สเต็ปคอมเมอร์เชียล จ ำกดั

2. บริษทั พต้ีำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด
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11 ซ้ือวัสดุงำนซ่อม 29,485.20 29,485.20 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/192

รำคำ 29,485.20 บำท รำคำ 29,485.20 บำท ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2563

12 ซ้ือวสัดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 14,420.00 14,420.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/194

เนือ่งในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ รำคำ 14,420.00 บำท รำคำ 14,420.00 บำท ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2563

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/174

รำคำ 4,494.00 บำท รำคำ 4,494.00 บำท ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 535.00 535.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/175

รำคำ 535.00 บำท รำคำ 535.00 บำท ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

15 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,033.00 2,033.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/176

รำคำ 2,033.00 บำท รำคำ 2,033.00 บำท ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

16 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,568.00 2,568.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/177

รำคำ 2,568.00 บำท รำคำ 2,568.00 บำท ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,461.00 2,461.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/178

รำคำ 2,461.00 บำท รำคำ 2,461.00 บำท ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

18 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/179

รำคำ 3,745.00 บำท รำคำ 3,745.00 บำท ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

ร้ำนธงอำรีรัตน์ ร้ำนธงอำรีรัตน์

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน ไกรเลิศ กำรพำณิชย์ ร้ำน ไกรเลิศ กำรพำณิชย์
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤษภำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 1,284.00 1,284.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/180

รำคำ 1,284.00 บำท รำคำ 1,284.00 บำท ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

20 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/181

รำคำ 3,745.00 บำท รำคำ 3,745.00 บำท ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

21 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 1,284.00 1,284.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/182

รำคำ 1,284.00 บำท รำคำ 1,284.00 บำท ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

22 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,461.00 2,461.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/183

รำคำ 2,461.00 บำท รำคำ 2,461.00 บำท ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

23 จ้ำงประดับผ้ำ 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/193

รำคำ 10,000.00 บำท รำคำ 10,000.00 บำท ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2563

24 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,568.00 2,568.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/197

รำคำ 2,568.00 บำท รำคำ 2,568.00 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

25 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,033.00 2,033.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/198

รำคำ 2,033.00 บำท รำคำ 2,033.00 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

26 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 12,840.00 12,840.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/199

รำคำ 12,840.00 บำท รำคำ 12,840.00 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

นำยสุระศักด์ิ เดชรุ่ง นำยสุระศักด์ิ เดชรุ่ง

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤษภำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ที่เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

27 จำ้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook 1,926.00 1,926.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/200

รำคำ 1,926.00 บำท รำคำ 1,926.00 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

28 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,140.00 2,140.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/201

รำคำ 2,140.00 บำท รำคำ 2,140.00 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

29 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,568.00 2,568.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/202

รำคำ 2,568.00 บำท รำคำ 2,568.00 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

30 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 1,284.00 1,284.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/203

รำคำ 1,284.00 บำท รำคำ 1,284.00 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

31 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 535.00 535.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/204

รำคำ 535.00 บำท รำคำ 535.00 บำท ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563

32 จ้ำงท ำกระเปำ๋ใส่เอกสำร 40,000.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.3/115

รำคำ 40,000.00 บำท รำคำ 40,000.00 บำท ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2563

รำคำ 44,000.00 บำท

รำคำ 46,000.00 บำท

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

1. บริษัท เจ.เจ.แบค.อนิดัสตรี จ ำกดั บริษัท เจ.เจ.แบค.อินดัสตรี จ ำกัด

2. ร้ำน มี มี ่มำร์เก็ตต้ิง

3. ร้ำน เอส. พี มำร์เก็ตต้ิง
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