
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างด าเนินการสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถทั่วไป ประจ าปี 2564 120,208,270.00 120,208,270.00 คัดเลือก เนือ่งจากยื่น 39/2564

ราคา 109,411,120.00 บาท ราคา 108,500,000.00 บาท เอกสารหลักฐาน ลงวันที ่30 เมษายน 2564

การยื่นขอ้เสนอ

ครบถว้น ถกูต้อง

และเสนอขอบเขตของงาน

ราคา 116,609,220.00 บาท และรายละเอียดงานจ้างฯ

ครบถว้น ถกูต้อง

ตรงตามขอ้ก าหนด

ของส านักงาน ก.พ.

โดยเสนอราคาต่ าสุด

- ยื่นขอ้เสนอไมต่รงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

3. มหาวิทยาลัยบรูพา

4. มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

- ยื่นขอ้เสนอไมต่รงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 53,350.20 53,250.20 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/106

ราคา 53,350.20 บาท ราคา 53,350.20 บาท ลงวันที ่19 เมษายน 2564

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,280.00 17,280.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.1/77

ราคา 17,280.00 บาท ราคา 17,280.00 บาท ลงวันที ่26 เมษายน 2564

ราคา 17,779.00 บาท

ราคา 19,575.65 บาท

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,445.00 31,061.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1018.4/322

ราคา 31,061.00 บาท ราคา 31,061.00 บาท ลงวันที ่19 เมษายน 2564

ราคา 32,018.00 บาท

ราคา 32,938.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995

1. ร้าน อ.เฉลิมศรี ร้าน อ.เฉลิมศรี

2. ร้านสองแย้มงอกงาม

3. บริษทั สุขมี จ ากัด

1. หา้งหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น

2. บริษทั ออฟฟศิ แลนด์ จ ากัด

3. ร้านพฒันากิจ

หา้งหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น
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ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 82,000.00 80,531.41 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1019/23

ราคา 80,531.41 บาท ราคา 80,531.41 บาท ลงวันที ่26 เมษายน 2564

ราคา 82,039.50 บาท

ราคา 87,062.69 บาท

5 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพมิพ์ 6,440.00 6,440.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/7

ราคา 6,440.00 บาท ราคา 6,440.00 บาท ลงวันที ่26 เมษายน 2564

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,600.00 18,522.77 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.1/16

ราคา 18,522.77 บาท ราคา 18,522.77 บาท ลงวันที ่26 มีนาคม 2564

ราคา 19,178.68 บาท

ราคา 19,232.18 บาท

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/114

ราคา 4,550.00 บาท ราคา 4,550.00 บาท ลงวันที ่5 เมษายน 2564

8 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 58,797.80 58,797.80 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/123

ราคา 58,797.80 บาท ราคา 58,797.80 บาท ลงวันที ่27 เมษายน 2564

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

2. ร้าน อ.เฉลิมศรี

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

2. บริษทั สุขมี จ ากัด

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ ากัด

3. บริษทั สุขมี จ ากัด

ร้านธงอารีรัตน์ ร้านธงอารีรัตน์

ร้าน ไกรเลิศ การพาณิชย์ ร้าน ไกรเลิศ การพาณิชย์
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ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

9 ซ้ือเคมีส าหรับสระว่ายน้ า 22,042.00 22,042.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/129

ราคา 22,042.00 บาท ราคา 22,042.00 บาท ลงวันที ่30 เมษายน 2564

10 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/108

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที ่5 เมษายน 2564

11 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/109

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที ่5 เมษายน 2564

12 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/110

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวันที ่5 เมษายน 2564

13 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/111

ราคา 3,852.00 บาท ราคา 3,852.00 บาท ลงวันที ่5 เมษายน 2564

14 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองบันทึกเสียงแบบดิจิตอล 20,319.30 20,319.30 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/112

ราคา 20,319.30 บาท ราคา 20,319.30 บาท ลงวันที ่5 เมษายน 2564

15 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/113

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่5 เมษายน 2564

16 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/127

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่30 เมษายน 2564

17 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์ 16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/128

ราคา 16,585.00 บาท ราคา 16,585.00 บาท ลงวันที ่30 เมษายน 2564

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษัท ซาคานา พูล แอนด์ สวมิ จ ากัด บริษัท ซาคานา พูล แอนด์ สวมิ จ ากัด

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 เซอร์วิสร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

หน้ำ 4 จำก 5



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

18 จ้างเปล่ียนหลอดไฟ 389,587.00 389,587.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/130

ราคา 389,587.00 บาท ราคา 389,587.00 บาท ลงวันที ่30 เมษายน 2564

19 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 7,400.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.3/30

ราคา 7,200.00 บาท ราคา 7,200.00 บาท ลงวันที ่5 เมษายน 2564

ราคา 7,600.00 บาท

ราคา 8,000.00 บาท

3. บริษทั บญุรอด เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนยีร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ ากดั

1. บริษัท ทองทิพยอ์ินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด บริษทั ทองทพิย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พรสุพจน์ ทรานสปอร์ต

บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนยีร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ ากดั
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