
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 24,184.14 24,184.14 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1004.1/122

รำคำ 24,184.14 บำท รำคำ 24,184.14 บำท ลงวันที  22 กุมภำพนัธ์ 2564

รำคำ 25,431.76 บำท

รำคำ 25,969.97 บำท

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 30,000.00 29,572.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1006/5

รำคำ 29,572.00 บำท รำคำ 29,572.00 บำท ลงวันที  18 กุมภำพนัธ์ 2564

รำคำ 30,087.00 บำท

รำคำ 33,015.92 บำท

1. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด วิริยะ 1995 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด วิริยะ 1995

2. บริษทั ซี.ท.ีท.ีเอ็น.กรุ๊ป จ ำกัด

3. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ล้ิมพำณิชย์

1. ร้ำนสองแย้มงอกงำม ร้ำนสองแย้มงอกงำม

2. ร้ำน อ.เฉลิมศรี

3. บริษทั สุขมี จ ำกัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

หน้ำ 1 จำก 6



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 139,657.47 139,657.47 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1010/13

รำคำ 139,657.47 บำท รำคำ 139,657.47 บำท ลงวันที  5 กุมภำพนัธ์ 2564

รำคำ 145,765.03 บำท

รำคำ 160,472.18 บำท

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 31,056.75 31,056.75 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1013.9/4

รำคำ 31,056.75 บำท รำคำ 31,056.75 บำท ลงวันที  23 กุมภำพนัธ์ 2564

รำคำ 35,149.50 บำท

รำคำ 36,594.00 บำท

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 187,850.00 171,392.60 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1018.4/68

รำคำ 171,392.60 บำท รำคำ 171,392.60 บำท ลงวันที  11 กุมภำพนัธ์ 2564

รำคำ 175,801.00 บำท

รำคำ 177,962.40 บำท

บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด

3. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เอ.ที.เอส แทรเวล

2. บริษทั อัพอินเตอร์เวลธ์ จ ำกัด

1. บริษทั สหธุรกิจ จ ำกัด 1. บริษทั สหธุรกิจ จ ำกัด

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษทั สุขมี จ ำกัด

3. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั แสงวัฒนไพศำล

1. บริษัท อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกัด

2. บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกดั

3. บริษทั สกำร์เล็ท พกิเซล จ ำกัด

บริษัท อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกัด
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 106,500.00 105,020.50 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1019/7

รำคำ 105,020.50 บำท รำคำ 105,020.50 บำท ลงวันที  15 กุมภำพนัธ์ 2564

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 17,700.00 15,949.42 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1007.7/3

รำคำ 15,949.42 บำท รำคำ 15,949.42 บำท ลงวันที  24 กุมภำพนัธ์ 2564

รำคำ 16,186.00 บำท

รำคำ 16,762.62 บำท

8 ซ้ือวำรสำรส ำนักงำน 7,745.00 7,745.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.7/4

รำคำ 7,745.00 บำท รำคำ 7,745.00 บำท ลงวันที  25 กุมภำพนัธ์ 2564

9 ซ้ือถังขยะ 36,059.00 36,059.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/28

รำคำ 36,059.00 บำท รำคำ 36,059.00 บำท ลงวันที  1 กุมภำพนัธ์ 2564

10 ซ้ือเครื องจำ่ยแอลกอฮอล์พร้อมที วัดอณุหภมูิ 15,408.00 15,408.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/40

รำคำ 15,408.00 บำท รำคำ 15,408.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2564

11 ซ้ือวัสดุงำนซ่อม 56,479.00 56,479.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/58

รำคำ 56,479.00 บำท รำคำ 56,479.00 บำท ลงวันที  25 กุมภำพนัธ์ 2564

12 จ้ำงปรับปรุงข้อมูลระบบเสียงตำมสำย 3,210.00 3,210.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/29

รำคำ 3,210.00 บำท รำคำ 3,210.00 บำท ลงวันที  2 กุมภำพนัธ์ 2564

บริษทั ทรู แอดวำนซ์ โซลูชั น จ ำกัด บริษทั ทรู แอดวำนซ์ โซลูชั น จ ำกัด

ร้ำนไกรเลิศ กำรพำณิชย์ ร้ำนไกรเลิศ กำรพำณิชย์

บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท ์จ ำกัด บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท ์จ ำกัด

บริษทั อิทธิกร 2559 จ ำกัด บริษทั อิทธิกร 2559 จ ำกัด

บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด

ร้ำนสองแย้มงอกงำม

บริษทั สุขมี จ ำกัด

บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริกำร (2525) จ ำกดั บริษทั รุ่งโรฒณ์บริกำร (2525) จ ำกดั

บริษทั ทรู แอดวำนซ์ โซลูชั น จ ำกัด บริษทั ทรู แอดวำนซ์ โซลูชั น จ ำกัด
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

13 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/31

รำคำ 4,494.00 บำท รำคำ 4,494.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2564

14 จ้ำงซ่อมเครื องส ำรองไฟฟำ้ 4,066.00 4,066.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/32

รำคำ 4,066.00 บำท รำคำ 4,066.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2564

15 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/33

รำคำ 4,494.00 บำท รำคำ 4,494.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2564

16 จ้ำงซ่อมเครื องพมิพ์ 13,321.50 13,321.50 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/34

รำคำ 13,321.50 บำท รำคำ 13,321.50 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2564

17 จ้ำงซ่อมเครื องโทรสำร 4,815.00 4,815.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/35

รำคำ 4,815.00 บำท รำคำ 4,815.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2564

18 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/36

รำคำ 4,494.00 บำท รำคำ 4,494.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2564

19 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/37

รำคำ 4,494.00 บำท รำคำ 4,494.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2564

20 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/38

รำคำ 4,494.00 บำท รำคำ 4,494.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2564

21 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/39

รำคำ 4,494.00 บำท รำคำ 4,494.00 บำท ลงวันที  3 กุมภำพนัธ์ 2564

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

22 จ้ำงซ่อมเครื องพมิพดิ์จิตอลสี 32,100.00 32,100.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/42

รำคำ 32,100.00 บำท รำคำ 32,100.00 บำท ลงวันที  15 กุมภำพนัธ์ 2564

23 จ้ำงซ่อมระบบกล้องวงจรปิดของส ำนักงำน ก.พ. 49,808.50 49,808.50 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/46

รำคำ 49,808.50 บำท รำคำ 49,808.50 บำท ลงวันที  16 กุมภำพนัธ์ 2564

24 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 6,955.00 6,955.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/48

รำคำ 6,955.00 บำท รำคำ 6,955.00 บำท ลงวันที  18 กุมภำพนัธ์ 2564

25 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/49

รำคำ 4,494.00 บำท รำคำ 4,494.00 บำท ลงวันที  18 กุมภำพนัธ์ 2564

26 จ้ำงซ่อมเครื องพมิพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/50

รำคำ 3,424.00 บำท รำคำ 3,424.00 บำท ลงวันที  18 กุมภำพนัธ์ 2564

27 จ้ำงซ่อมเครื องพมิพ์ 4,922.00 4,922.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/51

รำคำ 4,922.00 บำท รำคำ 4,922.00 บำท ลงวันที  18 กุมภำพนัธ์ 2564

28 จ้ำงซ่อมเครื องพมิพ์ 4,280.00 4,280.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/52

รำคำ 4,280.00 บำท รำคำ 4,280.00 บำท ลงวันที  18 กุมภำพนัธ์ 2564

29 จ้ำงซ่อมเครื องโทรสำร 12,650.61 12,650.61 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/55

รำคำ 12,650.61 บำท รำคำ 12,650.61 บำท ลงวันที  23 กุมภำพนัธ์ 2564

30 จ้ำงซ่อมโทรศัพท์ 2,568.00 2,568.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/57

รำคำ 2,568.00 บำท รำคำ 2,568.00 บำท ลงวันที  23 กุมภำพนัธ์ 2564

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษทั แคนนอน มำร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษทั แคนนอน มำร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

บริษทั ทรู แอดวำนซ์ โซลูชั น จ ำกัด

บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั อินโฟปร้ินท ์จ ำกัด บริษทั อินโฟปร้ินท ์จ ำกัด

บริษทั ทรู แอดวำนซ์ โซลูชั น จ ำกัด

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้ำน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้ำน 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

31 จ้ำงเหมำพมิพเ์อกสำรกำรสอบ 30,000.00 21,428.75 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1004.1/97

รำคำ 21,428.75 บำท รำคำ 21,428.75 บำท ลงวันที  10 กุมภำพนัธ์ 2564

32 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1013.1/17

รำคำ 4,000.00 บำท รำคำ 4,000.00 บำท ลงวันที  23 กุมภำพนัธ์ 2564

รำคำ 5,000.00 บำท

รำคำ 5,000.00 บำท

33 จ้ำงท ำกระเปำ๋ใส่เอกสำรฝึกอบรม 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1013.1/18

รำคำ 90,000.00 บำท รำคำ 90,000.00 บำท ลงวันที  23 กุมภำพนัธ์ 2564

รำคำ 94,500.00 บำท

รำคำ 96,000.00 บำท

34 จ้ำงท ำตรำยำง 11,085.20 11,085.20 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.3/210

รำคำ 11,085.20 บำท รำคำ 11,085.20 บำท ลงวันที  25 กุมภำพนัธ์ 2564

บริษัท จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ำกัด

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัดสำกลตรำยำงและกำรพิมพ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัดสำกลตรำยำงและกำรพิมพ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั นวิฟำ้ใหม ่แทรเวล

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด เอ.ท.ีเอส แทรเวล

บริษทั รำเฟยี จ ำกัด

ร้ำนเพื อนเดินทำง

ร้ำนคิดดี พรีเมี ยม

บริษทั รำเฟยี จ ำกัด

บริษทั ธนญัวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกดั บริษทั ธนญัวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกดั
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