
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 963,000.00 962,358.00 e-bidding เนือ่งจากยื่น 53/2564

WORKSTATION ส าหรับงานประมวลผล ราคา 650,988.00 บาท ราคา 650,988.00 บาท เอกสารหลักฐาน ลงวันที ่29 กันยายน 2564

ระดับสูง พร้อมโปรแกรมระบบปฏบิัติการ การยื่นขอ้เสนอ

ราคา 734,400.00 บาท และเสนอรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะฯ

ราคา 899,888.00 บาท ครบถว้น ถกูต้อง

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. ก าหนด

และเป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

1. บริษทั โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จ ากัด

3. บริษัท ดิจติอล สกรีน เพลย ์จ ากดั

บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

2 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลทะเบยีนประวัติ 2,388,300.00 2,273,510.50 e-bidding เนือ่งจากยื่น 51/2564

ข้าราชการ (ก.พ. 7) ราคา 789,000.00 บาท ราคา 789,000.00 บาท เอกสารหลักฐาน ลงวันที ่27 กันยายน 2564

การยื่นขอ้เสนอ

ราคา 986,540.00 บาท ครบถว้น ถกูต้อง

ตรงตามที่ส านักงาน ก.พ.

ราคา 1,238,400.00 บาท ก าหนด

และเสนอราคา

ราคา 1,380,000.00 บาท ต่ าสุด

ราคา 1,622,117.49 บาท

ราคา 1,780,000.00 บาท

1. บริษทั บลู ฟชิ โซลูชั่น จ ากัด

3. บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด

2. บริษทั ดีเอ็มเอส 789 จ ากัด

4. บริษทั อินิกม่า ฟอร์ส จ ากัด

5. บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซันต้ิง จ ากดั

6. บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)

บริษทั บลู ฟชิ โซลูชั่น จ ากัด
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ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

3 จา้งปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบาย 3,697,100.00 3,678,000.00 e-bidding เนือ่งจากบริษัทฯ 52/2564

อากาศ ส านักงาน ก.พ. อาคาร 2 ราคา 3,189,898.00 บาท ราคา 3,189,898.00 บาท ได้ยื่นเอกสารหลักฐาน ลงวันที ่27 กันยายน 2564

และอาคาร 10 คร้ังที ่2 ครบถว้น ถกูต้อง

ราคา 3,233,977.00 บาท และเสนอขอบเขต

ของงานและรายละเอยีด

ราคา 2,966,000.00 บาท งานจา้งปรับปรุงระบบ

ปรับอากาศและระบาย

ราคา 2,968,888.88 บาท อากาศอาคาร

ส านักงาน ก.พ.

ราคา 3,505,500.00 บาท อาคาร 2 และอาคาร 10

คร้ังที ่2 ตรงตามที่

ราคา 3,520,694.55 บาท ส านักงาน ก.พ. ก าหนด

โดยเสนอราคา

ราคา 3,660,600.00 บาท ต่ าสุด

บริษทั เจเจซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด1. บริษทั เจเจซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

2. บริษทั อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บิ้ลด์ จ ากัด

3. บริษทั เพาเวอร์เมติค จ ากัด

4. บริษัท เอ็นทรัสท์ อินเตอร์คอร์ป จ ากัด

5. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดีอาร์ โปรดักท์เซอร์วสิ

6. บริษัท เศรษฐ์สิริ วศิวกรรม จ ากัด

7. บริษทั แอร์โก้ โปร-เทค จ ากัด
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ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาด าเนินการรับฟงักลุ่มเปา้หมาย 205,000.00 203,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด 48/2564

ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ราคา 192,600.00 บาท ราคา 192,600.00 บาท ลงวันที ่2 กันยายน 2564

(Social Listening)

ราคา 203,300.00 บาท

2 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพือ่บริหาร 440,000.00 398,040.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด 49/2564

จัดการช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ราคา 389,480.00 บาท ราคา 389,480.00 บาท ลงวันที ่10 กันยายน 2564

ของส านักงาน ก.พ. (Contact Center Service 

anvd Social Media Administration) ราคา 395,900.00 บาท

ประจ าป ีพ.ศ. 2564

3 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ 451,379.50 451,379.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 50/2564

อาคาร 10 ราคา 451,379.50 บาท ราคา 451,379.50 บาท ลงวันที ่27 กันยายน 2564

4 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/253

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที ่22 กันยายน 2564

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,931.16 41,931.16 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1010/148

ราคา 41,931.16 บาท ราคา 41,931.16 บาท ลงวันที ่20 กันยายน 2564

ราคา 44,692.83 บาท

ราคา 45,304.87 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย

1. บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน)

2. บริษทั ซอร์สโค้ด จ ากัด

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

1. บริษทั คอมพวิเตอร์โลจ ีจ ากดั บริษทั คอมพวิเตอร์โลจ ีจ ากดั

2. บริษทั เนค็ซัสมาร์เกต็ต้ิง 2456 จ ากดั

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

2. บริษทั สุขมี จ ากัด

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ ากัด
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 55,000.00 54,931.66 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.4/1168

ราคา 54,931.66 บาท ราคา 54,931.66 บาท ลงวันที ่6 กันยายน 2564

ราคา 58,501.18 บาท

ราคา 58,650.98 บาท

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 80,000.00 74,094.29 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1002/99

ราคา 74,094.29 บาท ราคา 74,094.29 บาท ลงวันที ่6 กันยายน 2564

ราคา 77,171.61 บาท

ราคา 78,273.71 บาท

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,100.00 22,983.60 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.5/248

ราคา 22,983.60 บาท ราคา 22,983.60 บาท ลงวันที ่17 กันยายน 2564

ราคา 23,914.50 บาท

ราคา 24,331.80 บาท

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

2. บริษทั สุขมี จ ากัด

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ ากัด

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

2. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ ากัด

3. บริษทั สุขมี จ ากัด

1. บริษัท อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด

2. บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั

3. บริษทั สการ์เล็ท พกิเซล จ ากัด

บริษัท อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด
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ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 32,367.50 32,367.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/234

ราคา 32,367.50 บาท ราคา 32,367.50 บาท ลงวันที ่7 กันยายน 2564

10 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 117,980.34 117,980.34 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/249

ราคา 117,980.34 บาท ราคา 117,980.34 บาท ลงวันที ่17 กันยายน 2564

11 ซ้ือแบตเตอร่ีไมโครโฟน หอ้งประชุม 4 174,431.40 174,431.40 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/260

ราคา 174,431.40 ราคา 174,431.40 ลงวันที ่29 กันยายน 2564

12 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ืองพมิพ์ 14,659.00 14,659.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/237

ราคา 14,659.00 บาท ราคา 14,659.00 บาท ลงวันที ่13 กันยายน 2564

13 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/238

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่13 กันยายน 2564

14 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/239

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที ่13 กันยายน 2564

15 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ือง 15,301.00 15,301.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/240

คอมพวิเตอร์ Notebook ราคา 15,301.00 บาท ราคา 15,301.00 บาท ลงวันที ่14 กันยายน 2564

16 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/241

ราคา 8,988.00 บาท ราคา 8,988.00 บาท ลงวันที ่14 กันยายน 2564

17 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/242

ราคา 17,976.00 บาท ราคา 17,976.00 บาท ลงวันที ่14 กันยายน 2564

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด

บริษทั 49 โปร-เอว.ี จ ากัด บริษทั 49 โปร-เอว.ี 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
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

18 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ 451,379.50 451,379.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/252

อาคาร 10 ราคา 451,379.50 บาท ราคา 451,379.50 บาท ลงวันที ่20 กันยายน 2564

19 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 1-4 อาคาร 10 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/256

ราคา 99,510.00 บาท ราคา 99,510.00 บาท ลงวันที ่23 กันยายน 2564

20 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ 103,469.00 103,469.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/257

ราคา 103,469.00 บาท ราคา 103,469.00 บาท ลงวันที ่23 กันยายน 2564

21 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 72,439.00 72,439.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/259

ราคา 72,439.00 บาท ราคา 72,439.00 บาท ลงวันที ่28 กันยายน 2564

22 จ้างออกแบบหนังสือก าลังคนภาครัฐ 35,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1012/69

ในฝ่ายพลเรือน 2563 ในรูปแบบส่ือ ราคา 31,000.00 บาท ราคา 31,000.00 บาท ลงวันที ่1 กันยายน 2564

อิเล็กทรอนิกส์ 

ราคา 40,000.00 บาท

ราคา 42,000.00 บาท

1. 'บริษทั 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 1. 'บริษทั 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เลย์ โปรเซส

3. บริษทั เวิร์ค แอคชวลล่ี จ ากัด

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษทั อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ ากัด บริษทั อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ ากัด

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส จ ากัด บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส จ ากัด
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