
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จา้งเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 3,500,000.00 3,418,632.00 e-bidding เนื่องจาก 3/2565

ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณ ราคา 3,285,049.80 บาท ราคา 3,285,049.80 บาท ยื่นเอกสาร ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ส านักงาน ก.พ. หลักฐาน

ราคา 3,315,069.72 บาท การยื่นขอ้เสนอ

ครบถว้น ถกูต้อง

ราคา 3,331,980.00 บาท ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ราคา 3,396,180.00 บาท ก าหนด

และเสนอราคา

ราคา 3,399,792.00 บาท ต่ าสุด

ราคา 3,400,770.00 บาท

ราคา 3,402,900.00 บาท

ราคา 3,426,000.00 บาท

1. บริษทั แอคชีฟ แพลน จ ากดั บริษทั แอคชีฟ แพลน จ ากดั

2. บริษทั กญัญามติร จ ากดั

3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พี.ดี. คลีน แอนด์ เซอร์วิส

5. บริษทั พนาทัศน ์จ ากดั

6. บริษัท ทรีแพลน แอนด์ แลนด์สเคป จ ากัด

7. บริษัท พ.ีเอส.ที.โฮมเซอร์วิส จ ากดั

8. บริษัท รักษาความปลอดภยั อุทยัธาน ีคลีนนิง่ จ ากัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

4. บริษทั ทรูวัน จ ากดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

ราคา 3,428,880.00 บาท

ราคา 3,457,164.16 บาท

2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร 6,998,000.00 6,612,000.00 e-bidding เนื่องจาก 11/2565

และสถานที่ ส านกังาน ก.พ. ราคา 5,628,000.00 บาท ราคา 5,628,000.00 บาท ยื่นเอกสาร ลงวันที 1 ตุลาคม 2564

หลักฐาน

ราคา 5,864,588.47 บาท การยื่นขอ้เสนอ

และเสนอ

ราคา 6,040,000.00 บาท รายละเอยีด

งานจ้างฯ ครบถว้น

ราคา 6,062,400.00 บาท ถกูต้อง ตรงตาม

ที่ส านักงาน ก.พ.

ราคา 6,350,000.00 บาท ก าหนด

1. บริษทั แมบ่า้นมอือาชีพ จ ากดั

9. บริษทั เจเอสพี คลีนนิง่ จ ากดั

10. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากดั

11. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจมิไทย การ์เด้น

- ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

บริษทั แมบ่า้นมอือาชีพ จ ากดั

2. บริษทั เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วสิ จ ากดั

3. บริษทั พีพีเอน็ 51 จ ากดั

4. บริษัท รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั

5. บริษทั สยามนคร จ ากดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

โดยเสนอราคา

ราคา 6,485,400.00 บาท ต่ าสุด

ก าหนด

ราคา 6,864,048.93 บาท

ราคา 6,940,620.00 บาท

ราคา 6,956,615.70 บาท

- ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

11. บริษัท สตาร์ อลิอันซ์ เซอร์วิส จ ากัด

- ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

12. บริษทั ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด

- ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

13. บริษทั ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จ ากัด

7. บริษทั บางกอก เนตัวเย ่(ไทยแลนด์) จ ากดั

8. บริษัท เอ.เอน็.จ.ีแมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากดั

9. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จักรคลีน เซฟต้ี

10. บริษทั ทรูวัน จ ากดั

- ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

6. บริษทั พนาทัศน ์จ ากดั

หน้ำ 3 จำก 17



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

3 จ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร 10,000,000.00 9,999,150.00 e-bidding เนื่องจาก 12/2565

ส านกังาน ก.พ. และบริการพนกังาน ราคา 8,594,870.66 บาท ราคา 8,594,870.66 บาท ยื่นเอกสารหลักฐาน ลงวันที 1 ตุลาคม 2564

ขับรถยนต์ การยื่นขอ้เสนอ

ราคา 8,889,881.00 บาท ขอบเขตของงาน

และรายละเอยีด

ราคา 9,356,508.00 บาท งานจ้างฯ ครบถว้น

ถกูต้อง ตรงตาม

ที่ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

โดยเสนอราคา

ต่ าสุด

2. บริษัท เอน็จ-์เพาเวอร์ เซอร์วสิเซส จ ากดั

3. บริษทั มาร์จินอล จ ากดั

1. บริษัท อาร์เอสจ ีแบง พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากดั บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท ์จ ากัด
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

4 เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 1,300,000.00 อตัราแผ่นละ e-bidding เนื่องจาก 14/2565

0.44 บาท ยื่นเอกสารหลักฐาน ลงวันที 1 ตุลาคม 2564

หักกระดาษเสีย 3% การยื่นขอ้เสนอ

และเสนอ

รายละเอยีด

คุณลักษณะเฉพาะฯ

ครบถว้น ถกูต้อง

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

โดยเสนอราคา

ต่ าสุด

ราคาอตัราแผ่นละ 0.31 บาท

หกักระดาษเสีย 3%

ราคาอตัราแผ่นละ 0.31 บาท

2. บริษัท เอน็.เอน็.พ.ีเซ็นเตอร์ จ ากดั

ราคาอตัราแผ่นละ 0.42 บาท

หกักระดาษเสีย 2%

หกักระดาษเสีย 3%

1. บริษัท พ.ีเอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 1. บริษัท พ.ีเอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

5 จ้างเหมาด าเนนิโครงการรณรงค์ส่งเสริม 2,816,000.00 2,808,750.00 e-bidding เนื่องจาก 23/2565

จิตส านกึ และเสริมสร้างเครือข่าย ราคา 1,679,900.00 บาท ราคา 1,679,900.00 บาท ยื่นเอกสารหลักฐาน ลงวันที 15 ตุลาคม 2564

คุณธรรม จริยธรรม การยื่นขอ้เสนอ

ราคา 1,994,848.00 บาท และเสนอ

รายละเอยีด

ราคา 2,550,000.00 บาท งานจ้างฯ ครบถว้น

ถกูต้อง ตรงตาม

ราคา 2,698,000.00 บาท ที่ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด

ราคา 2,789,490.00 บาท โดยเสนอราคา

ต่ าสุด

1. บริษทั แรบบทิแอนด์จอหน์ จ ากัด

- ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

- ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

บริษทั แรบบทิแอนด์จอหน์ จ ากดั

4. มูลนิธพิฒันาประสิทธภิาพในราชการ

5. บริษทั ไดร์ฟ ดี มเีดีย จ ากดั

3. บริษทั ซี.เอ. อนิโฟ มเีดีย จ ากดั

6. บริษัท เวิร์ชเทค คอนซัลต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากดั

7. บริษทั ดรีมเวร์ิค แอคเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั

8. บริษทั เค.เอส.ริชเชส จ ากดั

- ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พ.ีเอส.2540 กรุ๊ป

หน้ำ 6 จำก 17



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

6 จ้างงานซ่อมปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 4,821,000.00 4,521,000.00 e-bidding เนื่องจาก 24/2565

(อาคาร 2 อาคาร 9 และอาคาร 10) ราคา 2,212,200.00 บาท ราคา 2,212,200.00 บาท ยื่นเอกสารหลักฐาน ลงวันที 15 ตุลาคม 2564

การยื่นขอ้เสนอ

ราคา 2,220,000.00 บาท ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ราคา 2,280,000.00 บาท ก าหนด

โดยเสนอราคา

ราคา 2,882,393.75 บาท ต่ าสุด

ราคา 3,134,300.00 บาท

ราคา 3,160,000.00 บาท

ราคา 3,190,000.00 บาท

ราคา 3,300,330.00 บาท

7. บริษทั ที.ดี.ชัยชาญ จ ากดั

8. บริษทั เจเค(ไทย) จ ากดั

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 กอ่สร้าง

1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายศิลาไทย

6. บริษทั 199 อาชิเทค จ ากดั

2. บริษัท ซี เอ พี คัลเลอร์แอนด์เพ้นท์ จ ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงรายศิลาไทย

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.เอส.เอ.พ.ีอินเตอร์เนชั่นแนล

5. บริษทั สาธุ ดีไซน ์จ ากดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

ราคา 3,437,500.00 บาท

ราคา 3,480,000.00 บาท

ราคา 3,500,000.00 บาท

ราคา 3,511,235.70 บาท

ราคา 3,521,000.00 บาท

ราคา 3,526,000.00 บาท

ราคา 3,560,000.00 บาท

ราคา 3,642,507.57 บาท

14. บริษัท มหาจกัร ดิเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด

9. บริษัท โชคเพิม่ทรัพย ์การช่าง จ ากดั

10. บริษทั เพอร์เฟค็ อคีวิปเมน้ท ์จ ากดั

13. บริษทั คีย์ ไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั

11. บริษัท พรดีเลิศ วศิวกรรม จ ากัด

12. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สิตรานนท์

15. บริษัท แอปเปลิ เอ็กเปอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จ ากัด

16. บริษทั รีไฟน ์โซลูชัน่ จ ากดั

หน้ำ 8 จำก 17



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

ราคา 3,748,600.00 บาท

ราคา 3,800,000.00 บาท

ราคา 3,802,200.00 บาท

ราคา 3,890,000.00 บาท

ราคา 3,895,000.00 บาท

ราคา 3,955,000.00 บาท

ราคา 4,023,000.00 บาท

ราคา 4,050,000.00 บาท

21. บริษทั วัฒนวิญญูขนส่ง จ ากดั

17. บริษทั แปดแปดบซิซิเนส จ ากดั

18. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซี.เอม็.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์

19. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศ.กจิพูนทรัพย์

20. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ณัฐนนัทก์ารโยธา

22. บริษทั ไตรเทค อมิเพค จ ากดั

23. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ว.เทพมงคล (วทีีเอม็)

24. บริษทั มันนี่คอนสตรัคชั่นแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

หน้ำ 9 จำก 17



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

ราคา 4,120,000.00 บาท

ราคา 4,260,000.00 บาท

ราคา 4,367,000.00 บาท

ราคา 4,386,440.00 บาท

ราคา 4,440,000.00 บาท

25. บริษทั ธารามนต์ วิศวกรรม จ ากดั

26. บริษทั ฟาสต์โปร. จ ากดั

27. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช้างไทยการโยธา2018

28. บริษัท นากาโน คอนสตร๊ัคชั่น แอนด์ อนิทีเรีย จ ากดั

29. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คมพิศิษฐ์ก่อสร้าง

หน้ำ 10 จำก 17



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1,375,000.00 1,374,950.00 คัดเลือก เนื่องจาก 19/2565

ราคา 1,300,000.00 บาท ราคา 1,300,000.00 บาท ยื่นเอกสารหลักฐาน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

การยื่นขอ้เสนอ

ครบถว้น ถกูต้อง

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด

โดยเสนอราคา

เหมาะสม

 - ราคาที่บริษัทฯเสนอเป็นราคาที่คลาดเคล่ือน

1.บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากดั

2. บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด

หน้ำ 11 จำก 17



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

2 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบสนับสนุน 606,000.00 600,000.00 คัดเลือก เนื่องจาก 20/2565

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ราคา 350,000.00 บาท ราคา 350,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ยื่นเอกสารหลักฐาน

ราคา 395,900.00 บาท การยื่นขอ้เสนอ

และเสนอรายละเอียด

งานจ้างฯ ครบถว้น

ถกูต้อง ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด โดยเสนอ

ราคาต่ าสุด

- ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้

1. บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรชั่น จ ากัด บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรชั่น จ ากดั

2. บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด

3. บริษทั กรีน ออน จ ากดั

หน้ำ 12 จำก 17



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

3 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม 11,000,000.00 11,000,000.00 คัดเลือก เนื่องจาก 21/2565

แกไ้ขระบบคอมพิวคอมเตอร์ เครือข่าย ราคา 10,660,000.00 บาท ราคา 10,660,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

และซอฟต์แวร์ ของส านกังาน ก.พ. ยื่นเอกสารหลักฐาน

ราคา 10,890,460.00 บาท การยื่นขอ้เสนอ

และเสนอรายละเอียด

งานจ้างฯ ครบถว้น

ถกูต้อง ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด โดยเสนอ

ราคาต่ าสุด

1. บริษทั คอมเทรดด้ิง จ ากดั

2. บริษทั เคมทิ กรุ๊ป จ ากดั

บริษทั คอมเทรดด้ิง จ ากดั

หน้ำ 13 จำก 17



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 245,000.00 244,590.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 1/2565

แกไ้ขลิฟต์ ส านกังาน ก.พ. ราคา 244,590.00 บาท ราคา 244,590.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

2 จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบ 172,000.00 171,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 2/2565

ตู้สาขาโทรศัพท์อตัโนมติั ส านกังาน ก .พ. ราคา 171,200.00 บาท ราคา 171,200.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

3 จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของ 486,000.00 486,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด 4/2565

ส านกังาน ก.พ. ราคา 468,000.00 บาท ราคา 468,000.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ราคา 475,200.05 บาท

ราคา 689,508.00 บาท

4 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 950,000.00 950,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 5/2565

ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งต้ัง ราคา 950,000.00 บาท ราคา 950,000.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

นกับริหารระดับสูง (Senior Executive

Information System : SEIS) และโปรแกรม

ประเมินค่างาน

บริษทั เอน็ พี เค เว็บ จ ากดั บริษทั เอน็ พี เค เว็บ จ ากดั

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากดั บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากดั

1. บริษทั ที ดี เอก็ซ์เพรส จ ากดั

2. บริษทั ควิกสปดี จ ากดั

3. บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด

บริษทั ที ดี เอก็ซ์เพรส จ ากดั

หน้ำ 14 จำก 17



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

5 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 6/2565

ระบบการประมวลผลการสอบ ราคา 100,000.00 บาท ราคา 100,000.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

6 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 116,000.00 115,405.92 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 7/2565

ระบบงานหอ้งสมดุอตัโนมติั ราคา 115,405.92 บาท ราคา 115,405.92 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

7 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 949,400.00 949,353.65 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 8/2565

ระบบสารสนเทศก าลังคนภาครัฐ ราคา 949,000.00 บาท ราคา 949,000.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

8 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 7,820,000.00 7,774,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 9/2565

บริเวณส านกังาน ก.พ. ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ราคา 7,774,800.00 บาท ราคา 7,774,800.00 บาท

9 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 10/2565

และโปรแกรมประมวลผลการสอบพร้อมวเิคราะห์ ราคา 200,000.00 บาท ราคา 200,000.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

คุณภาพข้อสอบ

10 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 3,136,000.00 3,136,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 13/2565

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล ราคา 3,120,000.00 บาท ราคา 3,120,000.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

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

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ส านักงานรักษาความปลอดภยั องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส านักงานรักษาความปลอดภยั องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

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

บริษัท แอด๊วานซ์ อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท แอด๊วานซ์ อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

11 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 1,500,000.00 1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 15/2565

โครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหา ราคา 1,500,000.00 บาท ราคา 1,500,000.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

และเลือกสรร : การสรรหาและเลือกสรร

บุคคลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment)

และโปรแกรมระบบการพจิารณารับรองคุณวฒิุ

ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation)

12 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 285,690.00 285,690.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 16/2565

เกีย่วกบัการพิทักษคุ์ณธรรม ราคา 285,690.00 บาท ราคา 285,690.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

13 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบโปรแกรมกลาง 2,000,000.00 1,999,640.61 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 17/2565

ด้านสารสนเทศทรัพยากรบคุคล ราคา 1,992,000.04 บาท ราคา 1,992,000.04 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

14 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 18/2565

ระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบ ราคา 500,000.00 บาท ราคา 500,000.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

อเิล็กทรอนกิส์

15 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด หนู 500,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 22/2565

และแมลงสาบ บริเวณส านกังาน ก.พ. ราคา 460,100.00 บาท ราคา 460,100.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

16 ซ้ือวารสารวิชาการและหนงัสือพิมพ์ 3,618.00 3,618.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/19

ราคา 3,618.00 บาท ราคา 3,618.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ร้านแตงโมสาส์น ร้านแตงโมสาส์น

บริษทั แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ ากดั บริษทั แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ ากดั

บริษัท แอด๊วานซ์ อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท แอด๊วานซ์ อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดบั งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง คัดเลอืก หรือขอ้ตกลง

ที่ หรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

17 ซ้ือพวงมาลาดอกไมป้ระดิษฐ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.4/1356

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

18 ซ้ือน้ าด่ืม 246,100.00 246,100.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/265

ราคา 246,100.00 บาท ราคา 246,100.00 บาท ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

19 ซ้ือเคมีส าหรับสระว่ายน้ า 24,182.00 24,182.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/275

ราคา 23,882.40 บาท ราคา 23,882.40 บาท ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

20 จ้างซ่อมแซมท่อน้ าประปา 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/267

อาคาร 10 ชัน้ 5 ราคา 17,655.00 บาท ราคา 17,655.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

21 จ้างซ่อมเคร่ืองควบคุมระบบ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/272

การเปดิ-ปดิประตูด้วยบตัร ราคา 6,420.00 บาท ราคา 6,420.00 บาท ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564

บริษทั หยดทิพย์ ไอ วอเตอร์ จ ากดั บริษทั หยดทิพย์ ไอ วอเตอร์ จ ากดั

บริษทั เบสท์ ช้อยส์ เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษทั เบสท์ ช้อยส์ เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษทั ส.ภรภทัร เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั บริษทั ส.ภรภทัร เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั

ร้านปทัมาภรณ์ ฟลอรีส ร้านปทัมาภรณ์ ฟลอรีส

บริษทั ทรู แอดวานซ์ โซลูชัน่ จ ากดั บริษทั ทรู แอดวานซ์ โซลูชัน่ จ ากดั
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