
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 88,660.20 88,660.20 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1010/155

รำคำ 88,660.20 บำท รำคำ 88,660.20 บำท ลงวันที  16 ธันวำคม 2564

รำคำ 96,942.00 บำท

รำคำ 106,465.00 บำท

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 24,289.00 24,289.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1013.1/198

รำคำ 24,289.00 บำท รำคำ 24,289.00 บำท ลงวันที  8 ธันวำคม 2564

รำคำ 25,990.30 บำท

รำคำ 27,499.00 บำท

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 65,000.00 63,108.60 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1018.4/1090

รำคำ 63,108.60 บำท รำคำ 63,108.60 บำท ลงวันที  2 ธันวำคม 2564

รำคำ 66,875.00 บำท

รำคำ 70,566.50 บำท

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

บริษทั สหธุรกิจ จ ำกัด

2. บริษทั อัพอินเตอร์เวลธ์ จ ำกัด

3. บริษทั โฮม เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

1. บริษทั สหธุรกิจ จ ำกัด

1. บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

2. บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกดั

3. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด เอ็น.ย.ูเอ็น

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
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4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 76,700.00 76,023.50 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1019/91 

รำคำ 76,023.50 บำท รำคำ 76,023.50 บำท ลงวันที  17 ธันวำคม 2564

รำคำ 77,361.00 บำท

รำคำ 79,715.00 บำท

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 91,700.00 90,689.99 เฉพำะเจำะจง เหมำะสม นร 1007.3/1334

รำคำ 90,689.99 บำท รำคำ 90,689.99 บำท ลงวันที  9 ธันวำคม 2564

6 ซ้ือวำรสำรวิชำกำรและหนังสือพมิพ์ 4,213.00 4,213.00 เฉพำะเจำะจง เหมำะสม นร 1007.7/23

รำคำ 4,213.00 บำท รำคำ 4,213.00 บำท ลงวันที  29 ธันวำคม 2564

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 88,400.00 84,380.20 เฉพำะเจำะจง เหมำะสม นร 1007.4/1648

รำคำ 84,380.20 บำท รำคำ 84,380.20 บำท ลงวันที  21 ธันวำคม 2564

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 16,016.00 14,692.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1007.1/312

รำคำ 14,692.00 บำท รำคำ 14,692.00 บำท ลงวันที  3 ธันวำคม 2564

รำคำ 17,911.00 บำท

รำคำ 18,109.75 บำท

3. บริษัท แอลดีเอ คอร์ปอเรชั น จ ำกัด

1. บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท ์จ ำกัด บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท ์จ ำกัด

2. บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี  จ ำกดั

3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ชำญวิทยก์ำรค้ำ

บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ำกัด

บริษทั สหธุรกิจ จ ำกัด บริษทั สหธุรกิจ จ ำกัด

1. บริษทั โกฟซัพพลำย จ ำกัด บริษทั โกฟซัพพลำย จ ำกัด

2. บริษทั วี.เค.ไฮเทค จ ำกัด

ร้ำนแตงโมสำส์น ร้ำนแตงโมสำส์น
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9 จ้ำงซ่อมกล้องวงจรปดิ 35,310.00 35,310.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/313

อำคำร 2,3,4,8 และอำคำร 9 รำคำ 35,310.00 บำท รำคำ 35,310.00 บำท ลงวันที  7 ธันวำคม 2564

10 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ (สพข. (ศท.)) 14,659.00 14,659.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/319

รำคำ 14,659.00 บำท รำคำ 14,659.00 บำท ลงวันที  9 ธันวำคม 2564

11 จ้ำงซ่อมโทรศัพท์ 16,371.00 16,371.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/324

รำคำ 16,371.00 บำท รำคำ 16,371.00 บำท ลงวันที  16 ธันวำคม 2564

12 จ้ำงซ่อมทอ่ดูดปัม๊น้ ำหอยโข่ง 35,791.50 35,791.50 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/325

รำคำ 35,791.50 บำท รำคำ 35,791.50 บำท ลงวันที  22 ธันวำคม 2564

13 จ้ำงซักผ้ำม่ำน อำคำร 10 ชั้น 5 17,366.10 17,366.10 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/327

รำคำ 17,366.10 บำท รำคำ 17,366.10 บำท ลงวันที  23 ธันวำคม 2564

14 จ้ำงซ่อมเครื องพมิพ ์(กจ.) 6,848.00 6,848.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/328

รำคำ 6,848.00 บำท รำคำ 6,848.00 บำท ลงวันที  24 ธันวำคม 2564

15 จ้ำงซ่อมเครื องส ำรองไฟฟำ้ (ศสส.) 4,066.00 4,066.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/329

รำคำ 4,066.00 บำท รำคำ 4,066.00 บำท ลงวันที  24 ธันวำคม 2564

16 จ้ำงซ่อมเครื องพิมพ์ และเครื องส ำรองไฟฟ้ำ 7,276.00 7,276.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/330

(สตค.) รำคำ 7,276.00 บำท รำคำ 7,276.00 บำท ลงวันที  24 ธันวำคม 2564

17 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/331

(กลุ่มงำนเลขำนุกำรนักบริหำร) รำคำ 3,745.00 บำท รำคำ 3,745.00 บำท ลงวันที  24 ธันวำคม 2564

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

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั นแนลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท เมโทรโปรเฟสชั นแนลโปรดักส์ จ ำกัด

บริษทั คอมเซิร์ฟ สยำม จ ำกัด บริษทั คอมเซิร์ฟ สยำม จ ำกัด

บริษัท เค.จ.ีบำงกอก มอเตอร์ ปัม๊ เซอร์วิส จ ำกดั บริษัท เค.จ.ีบำงกอก มอเตอร์ ปัม๊ เซอร์วิส จ ำกดั

ร้ำน ณัชชำธร ผ้ำม่ำน ร้ำน ณัชชำธร ผ้ำม่ำน

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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18 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ (ศบส.) 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/332

รำคำ 4,494.00 บำท รำคำ 4,494.00 บำท ลงวันที  24 ธันวำคม 2564

19 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ (สมว.) 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/333

รำคำ 4,494.00 บำท รำคำ 4,494.00 บำท ลงวันที  24 ธันวำคม 2564

20 จ้ำงซ่อมเครื องพมิพ ์(ศกศ.) 3,531.00 3,531.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/334

รำคำ 3,531.00 บำท รำคำ 3,531.00 บำท ลงวันที  24 ธันวำคม 2564

21 จ้ำงซ่อมเครื องเรียงเอกสำร (กลุ่มโรงพมิพ)์ 3,317.00 3,317.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/335

รำคำ 3,317.00 บำท รำคำ 3,317.00 บำท ลงวันที  24 ธันวำคม 2564

22 จ้ำงเหมำพมิพเ์อกสำรกำรสอบ 40,000.00 17,970.79 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1004.1/969

รำคำ 17,970.79 บำท รำคำ 17,970.79 บำท ลงวันที  7 ธันวำคม 2564

23 จ้ำงเหมำน ำเอกสำรลับไปท ำลำย 400,000.00 190,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1004.1/971

รำคำ 190,000.00 บำท รำคำ 190,000.00 บำท ลงวันที  7 ธันวำคม 2564

24 จ้ำงท ำตรำยำง 3,413.30 3,413.30 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1010/156

รำคำ 3,413.30 บำท รำคำ 3,413.30 บำท ลงวันที  17 ธันวำคม 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 นิตยช์ัย ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วสิ ร้ำน นิตยช์ัย ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วสิ

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัดสำกลตรำยำงและกำรพิมพ์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัดสำกลตรำยำงและกำรพิมพ์

บริษทั พรมำตุลี ขนส่ง จ ำกัด บริษทั พรมำตุลี ขนส่ง จ ำกัด

บริษัท จนัวำณิชย ์ซีเคียวริต้ีพร้ินท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท จนัวำณิชย ์ซีเคียวริต้ีพร้ินท์ต้ิง จ ำกัด
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และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

25 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 13,500.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต  ำสุด นร 1013.1/208

รำคำ 9,000.00 บำท รำคำ 9,000.00 บำท ลงวันที  21 ธันวำคม 2564

รำคำ 10,500.00 บำท

รำคำ 12,000.00 บำท

26 จ้ำงท ำตรำยำง 3,500.00 2,332.60 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.4/1683

รำคำ 2,332.60 บำท รำคำ 2,332.60 บำท ลงวันที  28 ธันวำคม 2564

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สำกลตรำยำงและกำรพมิพ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สำกลตรำยำงและกำรพมิพ์

3. นำยสุวิทย์ กันต๊ิบ

1. นำงสำวนิตยำ จุมปี นำงสำวนิตยำ จุมปี

2. นำยรชต ชัยวิยำรัตน์
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