
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือกระดาษคุณภาพมาตรฐาน 908,820.00 908,820.00 e-market เป็นผู้เสนอราคา 29/2564

A 4 80 แกรม (ฉลากเขยีว มอก.) ราคา 682,380.00 บาท ราคา 640,395.00 บาท ทีม่ีคุณสมบัติ ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

ครบถว้น ถกูต้อง 

ราคา 674,100.00 บาท เป็นไปตามประกาศ

และเอกสารซ้ือฯ 

ราคา 904,410.00 บาท และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

ราคา 640,395.00 บาท

ราคา 657,000.00 บาท

ราคา 702,990.00 บาท

ราคา 683,730.00 บาท

ราคา 918,000.00 บาท

3. บริษทั วชิรณภัทร เซอร์วิส จ่ากัด

6. ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด บลูสตาร์ ออโตเมชัน่

7. บริษทั สุรศิริ จ่ากัด

8. บริษทั โอเคซี คอร์ปอเรชั่น จ่ากัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

4. บริษัท ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ่ากัด

1. บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ่ากัด

2.บริษทั เหรียญไทยบญุกิจ จ่ากัด

5. บริษัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ่ากดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารสโมสร 494,982.00 494,982.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 27/2564

ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2563

ราคา 494,982.00 บาท ราคา 494,982.00 บาท

2 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้่าเสีย 489,846.00 489,846.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 28/2564

ระบบทอ่น้่าโสโครก และระบบทอ่น้่าทิง้ ราคา 489,846.00 บาท ราคา 489,846.00 บาท ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

อาคาร 2, 5, 9 และ 10

3 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1294

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2563

4 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพมิพ์ 6,675.00 6,675.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/29

ราคา 6,675.00 บาท ราคา 6,675.00 บาท ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2563

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 25,038.00 25,038.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1004.1/1267

ราคา 25,038.00 บาท ราคา 25,038.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

ราคา 25,359.00 บาท

ราคา 25,423.20 บาท

ไลทคู์ลล่ิงเทค็นิคอลเซอร์วิส

แอนด์ ซัพพลาย

ไลทคู์ลล่ิงเทค็นิคอลเซอร์วิส

แอนด์ ซัพพลาย

2. บริษทั สุนทรธุรกิจ (2016) จ่ากัด

3. บริษทั ไทยเรืองทอง จ่ากัด

ร้านแตงโมสาส์น ร้านแตงโมสาส์น

บริษทั ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษทั ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด

1. บริษทั สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 1. บริษทั สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด พี.เอ็ม. หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด พี.เอ็ม. 

ร้านปทัมาภรณ์ ฟลอรีส ร้านปทัมาภรณ์ ฟลอรีส
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.8/12

ราคา 13,375.00 บาท ราคา 13,375.00 บาท ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563

7 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,800.00 10,742.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1007.8/11

ราคา 10,742.80 บาท ราคา 10,742.80 บาท ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563

ราคา 11,267.10 บาท

ราคา 11,128.00 บาท

8 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 70,000.00 67,335.10 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1001/306

ราคา 67,335.10 บาท ราคา 67,335.10 บาท ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

ราคา 68,362.30 บาท

ราคา 68,533.50 บาท

บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

บริษทั สุขมี จ่ากัด

บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ่ากัด

บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ่ากัด บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ่ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ล้ิมพาณิชย์

บริษทั ซี.ท.ีท.ีเอ็น.กรุ๊ป จ่ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 20,750.00 20,710.92 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1007.1/31

ราคา 20,710.92 บาท ราคา 20,710.92 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ราคา 20,950.60 บาท

ราคา 21,019.08 บาท

10 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 109,205.27 109,205.27 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1013.1/190

ราคา 109,205.27 บาท ราคา 109,205.27 บาท ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

ราคา 117,841.24 บาท

ราคา 121,447.14 บาท

11 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 59,600.00 59,064.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1016.2/6

ราคา 59,064.00 บาท ราคา 59,064.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

12 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 9,520.00 9,315.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1018.4/511

ราคา 9,315.00 บาท ราคา 9,315.00 บาท ลงวันที ่24 พฤศจิกายน 2563

บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

บริษทั สุขมี จ่ากัด

บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ่ากัด

บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

ร้าน อ.เฉลิมศรี

บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ่ากัด

บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด แสงวัฒนไพศาล หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด แสงวัฒนไพศาล

หา้งหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น หา้งหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

13 ซ้ือกระเปา๋ใส่เอกสารผ้าขาวม้า 9,800.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1018.4/512

ราคา 8,750.00 บาท ราคา 8,750.00 บาท ลงวันที ่24 พฤศจิกายน 2563

14 ซ้ือกระเปา๋ใส่เอกสารฝึกอบรม 79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1013.1/187

ราคา 79,800.00 บาท ราคา 79,800.00 บาท ลงวันท่ี 27พฤศจิกายน 2563

ราคา 85,120.00 บาท

15 ซ้ือหนังสือประกอบการฝึกอบรม "CHINA ๕.๐" 43,537.50 43,537.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1013.1/189

ราคา 43,537.50 บาท ราคา 43,537.50 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

16 ซ้ือเคมีส่าหรับสระว่ายน้่า 25,091.50 25,091.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/477

ราคา 25,091.50 บาท ราคา 25,091.50 บาท ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

17 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 61,032.00 61,032.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/485

ราคา 61,032.00 บาท ราคา 61,032.00 บาท ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2563

18 จ้างท่าตรายาง 2,428.90 2,428.90 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1320

ราคา 2,428.90 บาท ราคา 2,428.90 บาท ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563

19 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/460

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ห้างหุน้ส่วนจ่ากัดสากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุน้ส่วนจ่ากัดสากลตรายางและการพิมพ์

บริษทั ราเฟยี จ่ากัด

ร้านคิดดี พรีเมีย่ม

บริษทั ราเฟยี จ่ากัด

ร้านไกรเลิศ การพาณิชย์ ร้านไกรเลิศ การพาณิชย์

บริษทั บุค๊สเคป จ่ากัด บริษทั บุค๊สเคป จ่ากัด

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษัท ซาคานา พูล แอนด์ สวิม จ่ากัด บริษัท ซาคานา พูล แอนด์ สวิม จ่ากัด

นางสาวอุษณีย์  กล่ินน้่าหอม นางสาวอุษณีย์  กล่ินน้่าหอม
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

20 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/461

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

21 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/462

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

22 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/463

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

23 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/464

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

24 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/465

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

25 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/466

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

26 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/467

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

27 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/468

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

หน้ำ 6 จำก 12



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

28 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/469

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

29 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/470

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

30 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/471

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

31 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/472

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

32 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/473

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

33 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/474

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

34 จ้างซ่อมเคร่ืองบนัทกึเวลา 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/475

ราคา 24,075.00 บาท ราคา 24,075.00 บาท ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

35 จา้งซ่อมระบบควบคุม เปดิ -ปดิ ประตูด้วยบตัร 66,126.00 66,126.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/478

ราคา 66,126.00 บาท ราคา 66,126.00 บาท ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บริษทั เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จ่ากัด บริษทั เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จ่ากัด

บริษทั อิมแพค เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษทั อิมแพค เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

หน้ำ 7 จำก 12



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

36 จา้งซ่อมเคร่ืองเรียง-เย็บเอกสาร และเคร่ืองตัดกระดาษ 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/479

ราคา 11,128.00 บาท ราคา 11,128.00 บาท ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

37 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/486

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2563

38 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/487

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2563

39 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/488

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2563

40 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/489

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2563

41 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/490

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2563

42 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/491

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2563

43 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/492

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2563

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

หน้ำ 8 จำก 12



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

44 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/493

ราคา 2,247.00 บาท ราคา 2,247.00 บาท ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2563

45 จ้างลับใบมีดเคร่ืองตัดกระดาษ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/504

ราคา 900.00 บาท ราคา 900.00 บาท ลงวันที ่24 พฤศจิกายน 2563

46 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 118,347.35 118,347.35 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/506

ราคา 118,347.35 บาท ราคา 118,347.35 บาท ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563

47 จ้างดูดบอ่เกรอะบริเวณด้านหน้าและ 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/507

ด้านหลังอาคาร 10 ราคา 63,000.00 บาท ราคา 63,000.00 บาท ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563

48 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/508

ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

49 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/509

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

50 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/510

ราคา 8,988.00 บาท ราคา 8,988.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

51 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/511

ราคา 7,704.00 บาท ราคา 7,704.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

บริษทั อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ่ากัด

นายคณิทธ์  เกียรติพรพาณิช

บริษทั อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ่ากัด

นายสิริวิชช์  ใจเทีย่งธรรม นายสิริวิชช์  ใจเทีย่งธรรม

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

นายคณิทธ์  เกียรติพรพาณิช

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

หน้ำ 9 จำก 12



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

52 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/512

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

53 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/513

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

54 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/514

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

55 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/515

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

56 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/516

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

57 จ้างซ่อมเคร่ืองท่าลายเอกสาร 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/517

ราคา 3,852.00 บาท ราคา 3,852.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

58 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/518

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

59 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม 52,802.00 52,802.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1013.1/188

ราคา 52,802.00 บาท ราคา 52,802.00 บาท ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

ราคา 59,190.50 บาท

ราคา 66,214.54 บาท

60 จ้างเหมาเช่าหอ้งประชุม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1019/282

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท

61 จ้างเหมาบริการรถบสัปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 39,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1011/192

ราคา 28,000.00 บาท ราคา 28,000.00 บาท ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ราคา 29,000.00 บาท

ราคา 31,000.00 บาท

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้่า โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้่า

ร้านปราณีเจริญบล๊อคและการพมิพ์

ร้านก๊อปปี ้ปร้ิน

(บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ่ากดั) (บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ่ากดั)

2. ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด พรสุพจน์ ทรานสปอร์ต

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ่ากัด

3. บริษัท ธนาธิป อินเตอร์ ทราเวิล จ่ากัด

บริษทั ทองทพิย์อินเตอร์กรุ๊ป จ่ากัด

ร้านก๊อปปี ้ปร้ิน

ร้านดับเบิล้คิวซี

หน้ำ 11 จำก 12



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

62 จ้างเหมาบริการรถบสัปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 57,200.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1003/579

ราคา 46,000.00 บาท ราคา 46,000.00 บาท ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563

ราคา 49,000.00 บาท

ราคา 50,000.00 บาท

63 จ้างเหมาบริการรถบสัปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 45,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1018.4/500

ราคา 33,000.00 บาท ราคา 33,000.00 บาท ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563

ราคา 34,000.00 บาท

ราคา 36,000.00 บาท

64 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 21,000.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1003/529

ราคา 17,400.00 บาท ราคา 17,400.00 บาท ลงวันที ่13 พฤศจิกายน 2563

ราคา 18,000.00 บาท

ราคา 18,600.00 บาท

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร์ทราเวิล จ่ากัด

3. ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ทวีทรัพย์รุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต

บริษทั ทองทพิย์ อินเตอร์กรุ๊ป จ่ากัด

1. บริษทั ทองทพิย์ อนิเตอร์กรุ๊ป จ่ากดั

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร์ทราเวิล จ่ากัด

3. ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด พรสุพจน์ ทรานสปอร์ต

 บริษัท ทองทิพย์ อนิเตอร์กรุ๊ป จ่ากดั

1. บริษทั ทองทพิย์ อนิเตอร์กรุ๊ป จ่ากดั

2. บริษัท ธนาธิป อินเตอร์ ทราเวิล จ่ากัด

3. ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด พรสุพจน์ ทรานสปอร์ต

บริษทั ทองทพิย์ อินเตอร์กรุ๊ป จ่ากัด

1. บริษทั ทองทพิย์ อนิเตอร์กรุ๊ป จ่ากดั
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