
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร 2,100,000.00 2,043,700.00 e-bidding เน่ืองจำก 31/2565

และส่ือประกอบหลักสูตร รำคำ 1,198,400.00 บำท รำคำ 1,198,400.00 บำท ย่ืนเอกสำร ลงวันท่ี 9 พฤษภำคม 2565

บน OCSC Learning Space หลักฐำน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รำคำ 1,574,550.00 บำท กำรย่ืนข้อเสนอ

และเสนอ

รำคำ 1,688,000.00 บำท รำยละเอียดงำนจ้ำงฯ

ครบถ้วน ถูกต้อง

ตรงตำมท่ี

ส ำนักงำน ก.พ.

ก ำหนด

โดยเสนอ

รำคำต่ ำสุด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จ ำกัด1. บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จ ำกัด

2. บริษัท นอลลิจ เพำเวอร์ จ ำกัด

3. บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ำกัด

4. บริษัท ไลค์ มี จ ำกัด

5. บริษัท เวิร์ซเทค คอนซัลต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

- ย่ืนข้อเสนอไม่ตรงตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้

- ย่ืนข้อเสนอไม่ตรงตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้
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2 ซ้ือระบบฐำนข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม 5,570,000.00 5,566,333.33 e-bidding เน่ืองจำก 34/2565

ประสิทธิภำพระบบกำรจัดเก็บรักษำ รำคำ 5,523,340.00 บำท รำคำ 5,523,340.00 บำท ย่ืนเอกสำรหลักฐำน ลงวันท่ี 27 พฤษภำคม 2565

ทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรพลเรือน กำรย่ืนข้อเสนอ

ครบถ้วน ถูกต้อง

และเสนอ

รำยละเอียดงำนซ้ือฯ

ตรงตำมท่ี

ส ำนักงำน ก.พ.

ก ำหนด

เป็นรำคำ

ท่ีเหมำะสม

บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ำกัด1. บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ำกัด

2. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด

- ย่ืนข้อเสนอไม่ตรงตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้
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1 จ้ำงจัดท ำส่ือกำรเรียนรู้กำรใช้โปรแกรม 300,000.00 294,250.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด 32/2565

ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล รำคำ 208,650.00 บำท รำคำ 208,650.00 บำท ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม 2565

เวอร์ช่ันใหม่ (DPIS 6)

รำคำ 235,400.00 บำท

2 จ้ำงซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ 490,714.84 490,714.84 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม 33/2565

และอุปกรณ์ลิฟต์ อำคำร 7 และอำคำร 10 รำคำ 490,714.84 บำท รำคำ 490,714.84 บำท ลงวันท่ี 26 พฤษภำคม 2565

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,620.00 6,719.60 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1003/258

รำคำ 6,719.60 บำท รำคำ 6,719.60 บำท ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม 2565

รำคำ 7,575.60 บำท

รำคำ 9,390.00 บำท

1. บริษัท วัฒนำกร เทรดด้ิง 1980 จ ำกัด

บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

1. บริษัท เวิร์ซเทค คอนซัลต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

2. บริษัท นอลลิจ เพำเวอร์ จ ำกัด

2. ร้ำนกรพำณิชย์

3. ร้ำนวิไลพำณิชย์

บริษัท เวิร์ชเทค คอนซัลต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท วัฒนำกร เทรดด้ิง 1980 จ ำกัด
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4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 132,220.97 132,220.97 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1004.1/360

รำคำ 132,220.97 บำท รำคำ 132,220.97 บำท ลงวันท่ี 11 พฤษภำคม 2565

รำคำ 139,759.12 บำท

รำคำ 140,554.13 บำท

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 33,598.00 33,598.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1011/86

รำคำ 33,598.00 บำท รำคำ 33,598.00 บำท ลงวันท่ี 20 พฤษภำคม 2565

รำคำ 34,026.00 บำท

รำคำ 34,454.00 บำท

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ำกัด

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษัท สุขมี จ ำกัด

1. บริษัท สหภัณฑ์กระดำษ จ ำกัด

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จ ำกัด

3. บริษัท ไทยเรืองทอง จ ำกัด

บริษัท สหภัณฑ์กระดำษ จ ำกัด

หน้า 4 จาก 9



                    แบบ สขร.1
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ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 82,390.00 82,390.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/97

รำคำ 82,390.00 บำท รำคำ 82,390.00 บำท ลงวันท่ี 10 พฤษภำคม 2565

รำคำ 83,862.00 บำท

รำคำ 84,729.00 บำท

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 125,855.54 125,855.54 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/98

รำคำ 125,855.54 บำท รำคำ 125,855.54 บำท ลงวันท่ี 10 พฤษภำคม 2565

รำคำ 130,651.00 บำท

รำคำ 133,894.45 บำท

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. ร้ำน อ.เฉลิมศรี

3. ร้ำนสองแย้มงอกงำม

2. ร้ำน อ.เฉลิมศรี

3. บริษัท สุขมี จ ำกัด

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด
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8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,498.11 6,498.11 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/99

รำคำ 6,498.11 บำท รำคำ 6,498.11 บำท ลงวันท่ี 10 พฤษภำคม 2565

รำคำ 6,631.00 บำท

รำคำ 7,002.08 บำท

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 47,528.33 47,528.33 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/110

รำคำ 47,528.33 บำท รำคำ 47,528.33 บำท ลงวันท่ี 18 พฤษภำคม 2565

รำคำ 54,398.80 บำท

รำคำ 54,035.80 บำท

10 ซ้ือวำรสำรวิชำกำรและหนังสือพิมพ์ 4,413.00 4,413.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.7/5

รำคำ 4,413.00 บำท รำคำ 4,413.00 บำท ลงวันท่ี 26 พฤษภำคม 2565

11 ซ้ือพวงมำลำดอกไม้ประดิษฐ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.4/636

รำคำ 4,000.00 บำท รำคำ 4,000.00 บำท ลงวันท่ี 25 พฤษภำคม 2565

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. ร้ำนสองแย้มงอกงำม

1. บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด

3. บริษัท สุขมี จ ำกัด

2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จ ำกัด

ร้ำนปัทมำภรณ์ ฟลอรีส ร้ำนปัทมำภรณ์ ฟลอรีส

3. บริษัท โฮม เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

ร้ำนแตงโมสำส์น ร้ำนแตงโมสำส์น
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และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

12 ซ้ือชุดตรวจแบบตรวจหำแอนติเจน 181,525.00 152,875.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/113

ด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen รำคำ 152,875.00 บำท รำคำ 152,875.00 บำท ลงวันท่ี 6 พฤษภำคม 2565

test self-test kits)

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 19,250.00 19,250.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/119

รำคำ 19,250.00 บำท รำคำ 19,250.00 บำท ลงวันท่ี 23 พฤษภำคม 2565

14 ซ้ือวัสดุงำนซ่อม 19,345.60 19,345.60 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/120

รำคำ 19,345.60 บำท รำคำ 19,345.60 บำท ลงวันท่ี 24 พฤษภำคม 2565

15 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 46,331.00 46,331.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/108

รำคำ 46,331.00 บำท รำคำ 46,331.00 บำท ลงวันท่ี 3 พฤษภำคม 2565

16 จ้ำงซ่อมเคร่ืองสูบน้ ำและป๊ัมบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 48,150.00 48,150.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/124

อำคำร 10 รำคำ 48,150.00 บำท รำคำ 48,150.00 บำท ลงวันท่ี 27 พฤษภำคม 2565

17 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 13,500.00 8,400.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/102

รำคำ 8,400.00 บำท รำคำ 8,400.00 บำท ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม 2565

รำคำ 9,000.00 บำท

ร้ำนธงอำรีรัตน์ ร้ำนธงอำรีรัตน์

บริษัท เค.จี.บำงกอก มอเตอร์ป๊ัม เซอร์วิส จ ำกัด

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม

บริษัท ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์ จ ำกัด

1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตะวันทรำนสปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตะวันทรำนสปอร์ต

2. นอร์ทเทริน อันซีน ทรำเวล

บริษัท เค.จี.บำงกอก มอเตอร์ป๊ัม เซอร์วิส จ ำกัด

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

18 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 180,000.00 168,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/113

รำคำ 168,000.00 บำท รำคำ 168,000.00 บำท ลงวันท่ี 20 พฤษภำคม 2565

รำคำ 172,000.00 บำท

รำคำ 192,000.00 บำท

19 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ 178,000.00 86,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/143

และรถตู้ปรับอำกำศ รำคำ 86,000.00 บำท รำคำ 86,000.00 บำท ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2565

 

รำคำ 92,000.00 บำท

รำคำ 97,200.00 บำท

20 จ้ำงเหมำเช่ำห้องประชุม 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1013.1/142

ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2565

รำคำ 20,000.00 บำท รำคำ 20,000.00 บำท

2. บริษัท มณธนำธิป ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล จ ำกัด

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

2. บริษัท ทองธนทรัพย์ เซอร์วิส จ ำกัด

บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

3. บริษัท ธนำธิปอินเตอร์ทรำเวิล จ ำกัด

บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ อยุธยำ

3. หจก. พรสุพจน์ ทรำนสปอร์ต 

โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ อยุธยำ

(บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จ ำกัด ) (บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จ ำกัด )
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

21 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.3/431

รำคำ 20,000.00 บำท รำคำ 20,000.00 บำท ลงวันท่ี 3 พฤษภำคม 2565

รำคำ 23,500.00 บำท

รำคำ 25,947.50 บำท

1. ร้ำน ก๊อปป้ี ปร้ิน ร้ำน ก๊อปป้ี ปร้ิน

2. ร้ำนดับเบ้ิล คิวซี

3. ร้ำนปรำณีเจริญบล๊อคและกำรพิมพ์
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