
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือระบบบริหารจดัการ 7,461,300.00 7,460,650.00 e-bidding เนื่องจากได้ยืน่ 26/2564

แบบรวมศูนยเ์คร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ย ราคา 7,460,000.00 บาท ราคา 7,448,000.00 บาท เอกสารหลักฐาน ลงวันที ่6 ตุลาคม 2563

แบบเสมอืน (Virtual Machine) พร้อมติดต้ัง ครบถ้วน ถูกต้อง 

ราคา 7,448,000.00 บาท และเสนอขอบเขต

ของงานและ

รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ

ตรงตามเง่ือนไข

ที่ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

โดยเสนอราคา

ต่ าสุด

1. บริษทั สุพรีม ดิสทบิวิชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จ ากัด

2. บริษทั เมโทรโปรเฟสชัน่แนลโปรดักส์ จ ากดั

3.บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากดั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

- ยืน่ขอ้เสนอไมต่รงตามเง่ือนไขทีก่ าหนดไว้

หน้ำ 1 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย 2,000,000.00 2,000,000.00 คัดเลือก เนื่องจาก 3/2564

อนิเทอร์เน็ต ราคา 1,529,030.00 บาท ราคา 1,529,030.00 บาท การยืน่เอกสาร ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

หลักฐาน

การยืน่ข้อเสนอ

ครบถ้วน ถูกต้อง

มีคุณสมบัติ

และเสนอขอบเขต

ของงานฯ และ

รายละเอียด

งานจ้างฯ ครบถ้วน

ถูกต้อง ตรงตาม

ที่ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

โดยราคาที่เสนอ

เป็นราคา

ที่เหมาะสม

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากดั บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากดั

หน้ำ 2 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

2 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบสนับสนุน 950,000.00 934,110.00 คัดเลือก เนื่องจาก 24/2564

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ราคา 848,590.25 บาท ราคา 318,860.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

ยืน่เอกสารหลักฐาน

ราคา 620,620.00 บาท การยืน่ข้อเสนอ

และเสนอ

ราคา 318,860.00 บาท รายละเอียด

งานจ้างฯ ครบถ้วน

ถูกต้อง ตรงตาม

ที่ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

โดยเสนอราคา

ต่ าสุด

2. บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรชั่น จ ากดั

3. บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด

1. บริษัท เคมทิ กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ซีเอสพเีอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด

หน้ำ 3 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

3 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษา และ 11,000,000.00 10,999,600.00 คัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มี 25/2564

ซ่อมแซมแกไ้ขระบบคอมพวิเตอร์ เครือขา่ย ราคา 10,507,293.00 บาท ราคา 10,421,800.00 บาท คุณสมบัติ ลงวันที ่1 ตุลาคม 2563

และซอฟต์แวร์ ของส านกังาน ก.พ. ยืน่เอกสาร

ราคา 10,432,500.00 บาท หลักฐาน การยืน่

ข้อเสนอ และเสนอ

รายละเอียด

งานจ้างฯ ครบถ้วน

ถูกต้อง ตรงตาม

ที่ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

โดยเสนอราคา

ต่ าสุด

2. บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากดั

1. บริษัท เคมทิ กรุ๊ป จ ากดั บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากดั

หน้ำ 4 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของ 1,718,198.16 1,718,198.16 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 1/2564

ส านักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ราคา 1,718,198.15 บาท ราคา 1,718,198.15 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

ระยะเวลา 3 เดือน

2 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 244,590.00 244,590.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 2/2564

แกไ้ขลิฟต์ส านักงาน ก.พ. ราคา 244,590.00 บาท ราคา 244,590.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

3 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร 1,453,869.21 1,453,869.21 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 4/2564

และสถานทีส่ านักงาน ก.พ. ราคา 1,453,809.00 บาท ราคา 1,453,809.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

4 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด หนู 395,000.00 395,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 5/2564

และแมลงสาบ บริเวณส านักงาน ก.พ. ราคา 395,000.00 บาท ราคา 395,000.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

5 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา 116,000.00 115,405.92 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 6/2564

โปรแกรมระบบงานหอ้งสมดุอตัโนมติั ราคา 115,405.92 บาท ราคา 115,405.92 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

6 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 285,690.00 285,690.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 7/2564

สารสนเทศเกี่ยวกบัการพิทักษ์คุณธรรม ราคา 285,690.00 บาท ราคา 285,690.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

7 จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบ 171,200.00 171,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 8/2564

ตู้สาขาโทรศัพท์อตัโนมติั ส านักงาน ก .พ. ราคา 171,200.00 บาท ราคา 171,200.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

บริษัท แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ ากดั บริษัท แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ ากดั

บริษทั บุค๊ โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั บุค๊ โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั

บริษทั แอด๊วานซ์ อนิโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากดั บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากดั

บริษทั เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด บริษทั เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ไมซ์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั บริษัท ไมซ์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั แอด๊วานซ์ อนิโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั

หน้ำ 5 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

8 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 7,626,000.00 7,626,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 9/2564

บริเวณส านักงาน ก.พ. ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

ราคา 7,452,000.00 บาท ราคา 7,452,000.00 บาท

9 เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร ระยะเวลา 3 เดือน 450,000.00 อตัราแผ่นละ เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 10/2564

0.21 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

หกักระดาษเสีย 3%

10 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบ 211,860.00 211,860.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 11/2564

และโปรแกรมประมวลผลการสอบ ราคา 211,860.00 บาท ราคา 211,860.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

พร้อมวิเคราะหคุ์ณภาพข้อสอบ

11 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 12/2564

ประเมนิค่างาน ราคา 400,000.00 บาท ราคา 400,000.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

12 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารของส านักงาน ก.พ. 486,000.00 486,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 13/2564

ราคา 486,000.00 บาท ราคา 486,000.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

ส านักงานรักษาความปลอดภยั

ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก

ส านักงานรักษาความปลอดภยั

องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก

ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท ที ดี เอก็ซ์เพรส จ ากดั

หกักระดาษเสีย 3%

บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จ ากดั

ราคาอตัราแผ่นละ 0.21 บาท

หกักระดาษเสีย 3%

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอน็ พี เค เว็บ จ ากดั บริษัท เอน็ พี เค เว็บ จ ากดั

บริษัท ที ดี เอก็ซ์เพรส จ ากดั

บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จ ากดั

ราคาอตัราแผ่นละ 0.21 บาท

หน้ำ 6 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

13 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา 260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 14/2564

โปรแกรมระบบการพจิารณารับรองคุณวุฒิ ราคา 260,000.00 บาท ราคา 260,000.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation)

14 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 642,000.00 642,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 15/2564

ระบบฐานข้อมลูเพือ่รองรับการแต่งต้ัง ราคา 600,000.00 บาท ราคา 600,000.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

นักบริหารระดับสูง 

(Senior Executive Information System : SEIS)

15 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 1,440,000.00 1,440,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 16/2564

โครงการพฒันาวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร : ราคา 1,425,000.00 บาท ราคา 1,425,000.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

การสรรหาและเลือกสรรบคุคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

16 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศ 800,000.00 799,932.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 17/2564

ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0 ราคา 790,000.00 บาท ราคา 790,000.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

17 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา 1,149,400.00 1,149,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 18/2564

โปรแกรมระบบสารสนเทศก าลังคนภาครัฐ ราคา 1,149,394.00 บาท ราคา 1,149,394.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เอน็ พี เค เว็บ จ ากดั บริษัท เอน็ พี เค เว็บ จ ากดั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เอน็เตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จ ากดั บริษัท เอน็เตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จ ากดั

หน้ำ 7 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

18 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้  ระบบสปริงเกอร์ 854,658.00 854,658.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 19/2564

และความสะอาดรอบบริเวณส านกังาน ก.พ. ราคา 854,658.00 บาท ราคา 854,658.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

ระยะเวลา 3 เดือน

19 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบการสรรหา 642,000.00 642,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 20/2564

และเลือกสรรบคุคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคา 642,000.00 บาท ราคา 642,000.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

20 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศ 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 21/2564

เพือ่จัดการศึกษาในต่างประเทศ ราคา 400,000.00 บาท ราคา 400,000.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

21 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา 3,000,000.00 2,999,103.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 22/2564

ระบบโปรแกรมกลางด้านสนเทศทรัพยากรบคุคล ราคา 2,999,103.00 บาท ราคา 2,999,103.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

22 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทุนรัฐบาล 107,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 23/2564

แบบบูรณาการ (Business Intelligence : BI) ราคา 107,000.00 บาท ราคา 107,000.00 บาท ลงวันที 1 ตุลาคม 2563

23 ซ้ือพวงมาลาดอกไมป้ระดิษฐ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1095

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวันที ่1 ตุลาคม 2563

24 ซ้ือพวงมาลาดอกไมป้ระดิษฐ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1134

ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

25 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ 6,825.00 6,825.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/26

ราคา 6,825.00 บาท ราคา 6,825.00 บาท ลงวันที ่1 ตุลาคม 2563

ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส

ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส

ร้านแตงโมสาส์น ร้านแตงโมสาส์น

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)

บริษัท เอน็เตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จ ากดั บริษัท เอน็เตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จ ากดั

บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จ ากดั บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จ ากดั

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)

บริษทั แอด็วานซ์ อนิโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษทั แอด็วานซ์ อนิโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั

หน้ำ 8 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

26 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 49,651.00 49,651.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/439

ราคา 49,651.00 บาท ราคา 49,651.00 บาท ลงวันที ่20 ตุลาคม 2563

27 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดิจิตอลสี 90,006.26 90,006.26 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/440

ราคา 90,006.26 บาท ราคา 90,006.26 บาท ลงวันที ่21 ตุลาคม 2563

28 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/441

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

29 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/442

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

30 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/443

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

31 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/444

ราคา 7,276.00 บาท ราคา 7,276.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

32 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/445

ราคา 3,531.00 บาท ราคา 3,531.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

33 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/446

ราคา 11,128.00 บาท ราคา 11,128.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน ไกรเลิศ การพาณิชย์ ร้าน ไกรเลิศ การพาณิชย์

บริษทั แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากดั บริษทั แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากดั

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

หน้ำ 9 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

34 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/447

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

35 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/448

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

36 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/449

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

37 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/450

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

38 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/451

ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

39 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/452

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

40 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/453

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

หน้ำ 10 จำก 10


