
                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

1 จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหาร 6,680,000.00 6,680,000.00 เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก 60/2563

ระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส. 2) มีคุณสมบัติ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

รุนที่ 12 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครบถวน

ราคา 6,680,000.00 บาท ราคา 6,680,000.00 บาท ยื่นเอกสาร

หลักฐาน

การยื่นขอเสนอ

และเสนอ

รายละเอียด

งานจางที่ปรึกษาฯ

ครบถวน

ถูกตอง

ตรงตาม

ที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด

โดยเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในราชการ

โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในราชการ
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมระบบทอสูบน้ําอาคาร 3 210,790.00 210,790.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 61/2563

และเครื่องสูบน้ําเสีย อาคาร 10 ราคา 210,790.00 บาท ราคา 210,790.00 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

2 จางซอมแซมหองสตูดิโอ (อาคาร 3 ชั้น 1) 481,940.99 481,940.99 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 62/2563

ราคา 481,940.99 บาท ราคา 481,940.99 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

3 จางดําเนินการโครงการพัฒนาระบบ 4,700,000.00 4,700,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 63/2563

ศูนยการเรียนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวัน 27 สิงหาคม 2563

แบบบูรณาการ ราคา 4,600,000.00 บาท ราคา 4,600,000.00 บาท

4 จางขนสงขอสอบแบบกระดาษ 200,000.00 153,195.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 64/2563

ตามแผนสํารอง ราคา 153,195.00 บาท ราคา 153,195.00 บาท ลงวัน 31 สิงหาคม 2563

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 90,000.00 87,472.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.5/343

ราคา 84,915.20 บาท ราคา 84,915.20 บาท ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ราคา 87,472.50 บาท

ราคา 89,398.50 บาท

บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน จํากัด บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน จํากัด

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยศูนยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยศูนยบริการ

บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด

วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท เออี คอม (1999) จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด เอเซีย คัลเลอร ซิสเต็มส
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,000.00 7,088.75 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1002/45

ราคา 7,088.75 บาท ราคา 7,088.75 บาท ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ราคา 7,495.35 บาท

ราคา 7,569.18 บาท

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 120,725.00 95,903.03 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1003/330

ราคา 95,903.03 บาท ราคา 95,903.03 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ราคา 99,773.32 บาท

ราคา 101,606.13 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท ซ.ีที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด ล้ิมพาณิชย

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท ซ.ีที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด ล้ิมพาณิชย
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1004.1/814

ราคา 9,630.00 บาท ราคา 9,630.00 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 180,326.57 180,326.57 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1004.1/863

ราคา 180,326.57 บาท ราคา 180,326.57 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ราคา 188,810.06 บาท

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,000.00 23,807.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1006/29

ราคา 23,807.50 บาท ราคา 23,807.50 บาท ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ราคา 24,770.50 บาท

ราคา 25,145.00 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท ซ.ีที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

บริษัท หอมพันธเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท หอมพันธเทรดดิ้ง จํากัด

1. บริษัท เค.ท.ีเค. บรรจุภัณฑ จํากัด บริษัท เค.ที.เค. บรรจุภัณฑ จํากัด

2. บริษัท พี.ที.บรรจุภัณฑ จํากัด

3. บริษัท กลองกระดาษวงศสวาง จํากัด
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 75,000.00 73,509.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1006/33

ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ราคา 73,509.00 บาท ราคา 73,509.00 บาท

ราคา 74,632.50 บาท

ราคา 76,237.50 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 53,678.00 53,554.57 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1008/66

ราคา 53,554.57 บาท ราคา 53,554.57 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ราคา 54,782.00 บาท

ราคา 55,636.79 บาท

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 123,585.00 123,585.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1010/748

ราคา 123,585.00 บาท ราคา 123,585.00 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

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

2. บริษัท อิ๊งค แลนด ออฟฟศ 

3. บริษัท สการเล็ท พิกเซล จํากัด

คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด

ซัพพลาย จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. รานสองแยมงอกงาม

3. บริษัท สุขมี จํากัด

1. บริษัท มิสเตอร อิ๊งค บริษัท มิสเตอร อิ๊งค 
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1010/749

ราคา 41,730.00 บาท ราคา 41,730.00 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,815.00 15,417.63 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1011/175

ราคา 15,417.63 บาท ราคา 15,417.63 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ราคา 15,940.86 บาท

ราคา 16,025.39 บาท

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,996.55 27,996.55 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.3/174

ราคา 27,996.55 บาท ราคา 27,996.55 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ราคา 29,408.95 บาท

ราคา 29,771.68 บาท

บริษัท แคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท ซ.ีที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

บริษัท แคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัด

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

3. บริษัท สุขมี จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด ล้ิมพาณิชย

หนา 6 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,614.83 49,614.83 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.1/124

ราคา 49,614.83 บาท ราคา 49,614.83 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ราคา 50,636.00 บาท

ราคา 51,763.32 บาท

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,532.40 18,532.40 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.3/181

ราคา 18,532.40 บาท ราคา 18,532.40 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ราคา 18,892.00 บาท

ราคา 19,271.77 บาท

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. รานสองแยมงอกงาม

3. บริษัท สุขมี จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. ราน อ.เฉลิมศรี

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด
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                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,378.10 8,378.10 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.3/180

ราคา 8,378.10 บาท ราคา 8,378.10 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ราคา 8,495.00 บาท

ราคา 8,629.00 บาท

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,856.10 24,856.10 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.2/46

ราคา 24,856.10 บาท ราคา 24,856.10 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ราคา 25,715.00 บาท

ราคา 28,131.37 บาท

2. ราน อ.เฉลิมศรี

3. รานสองแยมงอกงาม

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. รานสองแยมงอกงาม

3. บริษัท สุขมี จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

หนา 8 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,964.80 4,964.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.2/47

ราคา 4,964.80 บาท ราคา 4,964.80 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ราคา 5,155.00 บาท

ราคา 5,847.55 บาท

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,603.30 21,603.30 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.3/184

ราคา 21,603.30 บาท ราคา 21,603.30 บาท ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ราคา 22,120.00 บาท

ราคา 23,999.03 บาท

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. ราน อ.เฉลิมศรี

3. บริษัท สุขมี จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. ราน อ.เฉลิมศรี

3. บริษัท สุขมี จํากัด

หนา 9 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 123,585.00 123,585.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1013.1/141

ราคา 123,585.00 บาท ราคา 123,585.00 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,987.00 24,987.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.1/142

ราคา 24,987.00 บาท ราคา 24,987.00 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ราคา 26,720.00 บาท

ราคา 30,676.90 บาท

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 52,531.65 52,531.65 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.9/41

ราคา 52,531.65 บาท ราคา 52,531.65 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ราคา 54,161.26 บาท

ราคา 55,373.00 บาท

บริษัท แคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัด

1. ราน อ.เฉลิมศรี ราน อ.เฉลิมศรี

2. รานสองแยมงอกงาม

บริษัท แคนนอน มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัด

3. บริษัท สุขมี จํากัด

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

3. รานสองแยมงอกงาม

หนา 10 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,262.00 14,262.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.2/48

ราคา 14,262.00 บาท ราคา 14,262.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ราคา 14,665.00 บาท

ราคา 15,855.26 บาท

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 56,175.00 54,035.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1019/218

ราคา 54,035.00 บาท ราคา 54,035.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 125,000.00 121,350.84 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1019/220

ราคา 121,350.84 บาท ราคา 121,350.84 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ราคา 128,507.00 บาท

ราคา 130,993.68 บาท

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

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. บริษัท สุขมี จํากัด

บริษัท ตนไมทอง จํากัด

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

1. รานสองแยมงอกงาม รานสองแยมงอกงาม

2. ราน อ.เฉลิมศรี

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

หนา 11 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 120,896.00 117,988.90 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1019/221

ราคา 117,988.90 บาท ราคา 117,988.90 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ราคา 119,561.80 บาท

ราคา 119,797.20 บาท

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 56,837.00 56,356.90 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.3/1204

ราคา 56,356.90 บาท ราคา 56,356.90 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ราคา 59,262.49 บาท

ราคา 59,377.51 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด ล้ิมพาณิชย

1. บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด

2. บริษัท ไทยเรืองทอง จํากัด

3. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จํากัด

หนา 12 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 60,000.00 53,628.40 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.2/46

ราคา 53,628.40 บาท ราคา 53,628.40 บาท ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

32 ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ (ก.ย. 63) 7,035.00 7,035.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/18

ราคา 7,035.00 บาท ราคา 7,035.00 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,260.00 18,093.70 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/19

ราคา 18,093.70 บาท ราคา 18,093.70 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

34 ซื้อวารสารวิชาการตางประเทศ (5 รายการ/7 เลม) 39,750.00 39,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/20

ราคา 39,750.00 บาท ราคา 39,750.00 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

35 ซื้อหนังสือวิชาการ 56,816.00 51,134.40 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/21

ราคา 51,134.40 บาท ราคา 51,134.40 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

36 ซื้อหนังสือวิชาการ 74,236.00 65,854.15 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/22

ราคา 65,854.15 บาท ราคา 65,854.15 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท สหธุรกิจ จํากัดบริษัท สหธุรกิจ จํากัด

รางแตงโมสาสน รางแตงโมสาสน

บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

บริษัท นิพนธ จํากัด บริษัท นิพนธ จํากัด

หนา 13 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,391.39 9,391.39 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.8/8

ราคา 9,391.39 บาท ราคา 9,391.39 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ราคา 9,779.80 บาท

ราคา 9,894.29 บาท

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.8/9

ราคา 27,820.00 บาท ราคา 27,820.00 บาท ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.8/10

ราคา 7,490.00 บาท ราคา 7,490.00 บาท ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,000.00 11,848.11 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1016.2/2

ราคา 11,848.11 บาท ราคา 11,848.11 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

บริษัท เนชั่นไวด จํากัด บริษัท เนชั่นไวด จํากัด

บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. หางหุนสวนจํากัด ล้ิมพาณิชย

3. บริษัท ซ.ีที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

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

หนา 14 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,804.29 23,804.29 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.4/952

ราคา 23,804.29 บาท ราคา 23,804.29 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ราคา 24,919.50 บาท

ราคา 24,988.25 บาท

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,730.00 11,598.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.6/4

ราคา 11,598.80 บาท ราคา 11,598.80 บาท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ราคา 12,272.90 บาท

ราคา 12,369.20 บาท

43 ซื้อวัสดุงานซอม 44,323.00 44,323.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/313

ราคา 44,323.00 บาท ราคา 44,323.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

44 ซื้อเคมีสําหรับสระวายน้ํา 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/329

ราคา 4,066.00 บาท ราคา 4,066.00 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

1. บริษัท ตนไมทอง จํากัด บริษัท ตนไมทอง จํากัด

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

3. บริษัท สุขมี จํากัด

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

ราน ไกรเลิศ การพาณิชย ราน ไกรเลิศ การพาณิชย

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

2. หางหุนสวนจํากัด ล้ิมพาณิชย

3. บริษัท ซ.ีที.ที.เอ็น.กรุป จํากัด

หนา 15 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

45 จางซอมเกาอี้และบุแทนรองยืน 41,302.00 41,302.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/312

วิทยากรหองประชุม 1 ราคา 41,302.00 บาท ราคา 41,302.00 บาท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

46 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/315

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

47 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/316

ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

48 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/317

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

49 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/318

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

50 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/319

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

51 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/320

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

52 จางซอมเครื่องโทรสาร 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/321

ราคา 3,103.00 บาท ราคา 3,103.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน รอยัล เทรดดิ้ง ราน รอยัล เทรดดิ้ง 

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

หนา 16 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

53 จางซอมเครื่องสแกนเนอร 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/322

ราคา 7,169.00 บาท ราคา 7,169.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

54 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/323

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

55 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/324

ราคา 6,955.00 บาท ราคา 6,955.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

56 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/325

ราคา 4,922.00 บาท ราคา 4,922.00 บาท ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

57 จางซอมแซมพื้นหองอเนกประสงคชั้น 2 266,162.50 266,162.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/326

อาคารสํานักงาน ก.พ. ราคา 266,162.50 บาท ราคา 266,162.50 บาท ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

58 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/333

ราคา 1,498.00 บาท ราคา 1,498.00 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

59 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/334

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

60 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/335

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 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

บริษัท มิเรเคิล ฟลอรร่ิง จํากัดบริษัท มิเรเคิล ฟลอรร่ิง 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

หนา 17 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

61 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/336

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

62 จางซอมเครื่องพิมพ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/337

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

63 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/338

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

64 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/345

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

65 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/346

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

66 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/347

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

67 จางซอมเครื่องสแกนเนอร 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/348

ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

68 จางซอมเครื่องสแกนเนอร 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/349

ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 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

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

หนา 18 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

69 จางซอมเครื่องฟอกอากาศ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/350

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

70 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 174,340.45 174,340.45 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/351

ราคา 174,340.45 บาท ราคา 174,340.45 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

71 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/355

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

72 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/356

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

73 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/357

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

74 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/358

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

75 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/359

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

76 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/360

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 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

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

บริษัท อารเอสเอส-อินเตอร จํากัด บริษัท อารเอสเอส-อินเตอร จํากัด

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

หนา 19 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

77 จางซอมเครื่องพิมพ 4,078.00 4,078.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/361

ราคา 4,078.00 บาท ราคา 4,078.00 บาท ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

78 จางออกแบบหนังสือกําลังคนภาครัฐ 32,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1008/65

ในฝายพลเรือน 2562 ในรูปแบบ ราคา 30,000.00 บาท ราคา 30,000.00 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

สื่ออิเล็กทรอนิกส

ราคา 38,000.00 บาท

ราคา 40,000.00 บาท

79 จางถายเอกสารประกอบการฝกอบรม 3,600.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.3/182

ราคา 3,480.00 บาท ราคา 3,480.00 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ราคา 3,890.00 บาท

ราคา 4,280.00 บาท

ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส ราน เรืองเพชร คอมพิว เซอรวิส

1. ราน กอปป ปริ้น ราน กอปป ปริ้น

2. ราน ดับเบิ้ล คิวซี

3. ราน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด

2. หางหุนสวนจํากัด เลย โปรเซส

3. บริษัท เวิรค แอคชวลลี่ จํากัด

หนา 20 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

80 จางถายเอกสาร 15,000.00 13,830.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1019/246

ราคา 13,830.00 บาท ราคา 13,830.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ราคา 16,020.00 บาท

ราคา 17,141.40 บาท

81 จางทําสติ๊กเกอร 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1004.1/826

ราคา 5,350.00 บาท ราคา 5,350.00 บาท ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ราคา 13,500.00 บาท

82 จางทําตรายาง 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1007.4/916

ราคา 1,650.00 บาท ราคา 1,650.00 บาท ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ราคา 1,800.00 บาท

83 จางทําตรายาง 374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.4/910

ราคา 374.50 บาท ราคา 374.50 บาท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

หางหุนสวนจํากัดสากลตรายางและการพิมพ หางหุนสวนจํากัดสากลตรายางและการพิมพ

2. รานสองแยมงอกงาม

1. ราน อ.เฉลิมศรี ราน อ.เฉลิมศรี

2. บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นต้ิง จํากัด

1. บริษัท อินคลูด เทคโนโลยี จํากัด บริษัท อินคลูด เทคโนโลยี จํากัด

1. ราน กอปป ปริ้น ราน กอปป ปริ้น

2. ราน ดับเบิ้ล คิวซี

3. ราน ปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ

หนา 21 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

84 จางเหมาเชาหองประชุม 20,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1013.1/114

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ราคา 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท

85 จางเหมาเชาหองประชุม 35,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1019/203

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ราคา 25,000.00 บาท ราคา 25,000.00 บาท

86 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 98,800.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.1/125

ราคา 98,500.00 บาท ราคา 98,500.00 บาท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ราคา 107,000.00 บาท

ราคา 112,000.00 บาท

2. นางใบรัตน บัวซอน

3. นายอุดร กาญจนรัตน

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

(บริษัท แกรนดหลานหลวง จํากัด) (บริษัท แกรนดหลานหลวง จํากัด)

1. นายวิระชล เกษมศิลป นายวิระชล เกษมศิลป

(บริษัท แกรนดหลานหลวง จํากัด) (บริษัท แกรนดหลานหลวง จํากัด)

หนา 22 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

87 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 34,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.1/137

และรถตูปรับอากาศ ราคา 27,000.00 บาท ราคา 27,000.00 บาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ราคา 28,500.00 บาท

ราคา 29,500.00 บาท

88 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 57,000.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1013.1/144

ราคา 52,500.00 บาท ราคา 52,500.00 บาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ราคา 57,000.00 บาท

ราคา 60,000.00 บาท

1. บริษัท ทองทิพยอินเตอรกรุป จํากัด บริษัท ทองทิพยอินเตอรกรุป จํากัด

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร ทราเวิล จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด พรสุพจน ทรานสปอรต

1. นายวิระชล เกษมศิลป นายวิระชล เกษมศิลป

2. นายสถาพร บันเทิง

3. นายอามชวี พงษสวัสด์ิ

หนา 23 จาก 24



                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง คัดเลือก หรือขอตกลง

ที่ หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

สํานักงาน ก.พ. 

รายชื่อผูที่เสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

89 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด นร 1018.4/256

และรถตูปรับอากาศ ราคา 23,000.00 บาท ราคา 23,000.00 บาท ลงวัน 7 สิงหาคม 2563

ราคา 23,700.00 บาท

ราคา 24,000.00 บาท

90 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 96,500.00 83,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.2/47

และรถตูปรับอากาศ ราคา 83,500.00 บาท ราคา 83,500.00 บาท ลงวัน 21 สิงหาคม 2563

1. บริษัท ทองทิพยอินเตอรกรุป จํากัด บริษัท ทองทิพยอินเตอรกรุป จํากัด

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร ทราเวิล จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด พรสุพจน ทรานสปอรต

หางหุนสวนจํากัด กิมฮอทัวร หางหุนสวนจํากัด กิมฮอทัวร

หนา 24 จาก 24


