
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือกระดาษคุณภาพมาตรฐาน 601,710.00 601,710.00 e-market เป็นผู้เสนอราคา 25/2565

A 4 80 แกรม (ฉลากเขยีว มอก.) ราคา 457,746.00 บาท ราคา 457,746.00 บาท ทีม่ีคุณสมบัติ ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564

ครบถว้น ถกูต้อง 

ราคา 497,550.00 บาท เป็นไปตามประกาศ

และเอกสารซ้ือฯ 

ราคา 504,184.00 บาท และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

ราคา 509,950.00 บาท

2 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 95,908.38 95,908.38 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1013.1/197

ราคา 95,908.38 บาท ราคา 95,908.38 บาท ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2564

ราคา 110,134.03 บาท

ราคา 105,659.29 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

4.บริษทั เสมอดาว จ่ากัด

1. บริษทั ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ่ากัด บริษัท ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ่ากัด

2. บริษทั ร็อคซ่ี เปเปอร์ จ่ากัด

3.บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง จา่กดั

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

2. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ่ากัด

3. บริษทั สุขมี จ่ากัด
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3 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพมิพ์ 3,079.00 3,079.00 เฉพาะเจาะจง เหมาะสม นร 1007.7/20 

ราคา 3,079.00 บาท ราคา 3,079.00 บาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

4 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพมิพ์ 4,363.00 4,363.00 เฉพาะเจาะจง เหมาะสม นร 1007.7/21

ราคา 4,363.00 บาท ราคา 4,363.00 บาท ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 8,200.00 7,907.30 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1007.1/34

ราคา 7,907.30 บาท ราคา 7,907.30 บาท ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2564

ราคา 8,475.47 บาท

ราคา 8,602.80 บาท

6 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1487

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน 2564

7 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 99,189.00 99,189.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/296

ราคา 99,189.00 บาท ราคา 99,189.00 บาท ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน 2564

8 ซ้ือรีโมทเคร่ืองปรับอากาศ 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/301

ราคา 6,099.00 บาท ราคา 6,099.00 บาท ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2564

9 ซ้ือแบตเตอร่ีส่ารองไฟหอ้ง PABX 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/303

อาคาร 3 และอาคาร 10 ราคา 96,300.00 บาท ราคา 96,300.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤศจกิายน 2564

ร้านปทัมาภรณ์ ฟลอรีส ร้านปทัมาภรณ์ ฟลอรีส

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

2. บริษทั สุขมี จ่ากัด

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ่ากัด

บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

ร้านแตงโมสาส์น

ร้านแตงโมสาส์น

ร้านแตงโมสาส์น

ร้านแตงโมสาส์น

บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์ จ่ากัด บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์ จ่ากัด

บริษทั อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ่ากัด บริษทั อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ่ากัด

บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จ่ากัด บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จ่ากัด
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10 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/277

ราคา 6,420.00 บาท ราคา 6,420.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

11 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/278

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

12 จ้างซ่องเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/279

ราคา 8,988.00 บาท ราคา 8,988.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

13 จ้างซ่องเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/280

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

14 จ้างซ่องเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/281

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

15 จ้างซ่องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพ์ 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/282

ราคา 7,918.00 บาท ราคา 7,918.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

16 จ้างซ่อมเคร่ืองท่าลายเอกสาร 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/283

ราคา 4,815.00 บาท ราคา 4,815.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

17 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/284

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

18 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/285

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

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

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส
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ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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19 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 140,897.60 140,897.60 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/297

ราคา 140,897.60 บาท ราคา 140,897.60 บาท ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2564

20 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพดิ์จิตอลสี 82,081.84 82,081.84 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/300

ราคา 82,081.84 บาท ราคา 82,081.84 บาท ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2564

21 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 5,510.50 5,510.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/304

ราคา 5,510.50 บาท ราคา 5,510.50 บาท ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2564

22 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/305

และเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ ราคา 15,408.00 บาท ราคา 15,408.00 บาท ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2564

23 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/306

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2564

24 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟา้ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/307

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2564

25 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/308

ราคา 8,988.00 บาท ราคา 8,988.00 บาท ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2564

26 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ืองพมิพ์ 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/309

ราคา 7,918.00 บาท ราคา 7,918.00 บาท ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2564

27 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/310

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2564

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษทั อาร์เอสเอส-อินเอตร์ จ่ากัด บริษทั อาร์เอสเอส-อินเอตร์ จ่ากัด

บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ่ากัด บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) 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
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รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

28 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม 35,577.00 35,577.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1013.1/195

ราคา 35,577.00 บาท ราคา 35,577.00 บาท ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564

ราคา 39,061.00 บาท

ราคา 43,730.90 บาท

ร้านก๊อปปี ้ปร้ิน ร้านก๊อปปี ้ปร้ิน

ร้านดับเบิล้คิวซี

ร้านปราณีเจริญบล๊อคและการพมิพ์
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