
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ 473,555.25 473,555.25 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 41/2564

และอุปกรณ์ลิฟต์ (อาคาร 3 และอาคาร 9) ราคา 473,555.25 บาท ราคา 473,555.25 บาท ลงวันที ่1 มิถุนายน 2564

2 จา้งใหบ้ริการฐานขอ้มูลหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 42/2564

(eBooks) แบบออนไลน์ ราคา 250,000.00 บาท ราคา 250,000.00 บาท ลงวันที ่10 มิถุนายน 2564

3 จ้างทีป่รึกษาโครงการศึกษาเพือ่จัดท า 4,310,000.00 4,310,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 43/2564

ข้อเสนอแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ ลงวันที ่14 มิถุนายน 2564

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ในหน่วยงานของรัฐ ราคา 4,260,000.00 บาท ราคา 4,260,000.00 บาท

4 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/159

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที ่4 มิถุนายน 2564

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 98,400.00 91,474.30 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1002/48

ราคา 91,474.30 บาท ราคา 91,474.30 บาท ลงวันที ่8 มิถุนายน 2564

ราคา 91,720.40 บาท

ราคา 91,752.50 บาท

2. บริษัท คอมพิวเตอร์ ยเูนี่ยน จ ากดั

3. บริษทั มายบสิ จ ากัด

บริษทั บุค๊เน็ท จ ากัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย

1. บริษทั เทคโนวเลจ คอนซัลติง จ ากดั

บริษทั บุค๊เน็ท จ ากัด

โดยส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา

แหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท เทคโนวเลจ คอนซัลติง จ ากัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 44,000.00 39,725.89 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1002/49

ราคา 39,725.89 บาท ราคา 39,725.89 บาท ลงวันที ่8 มิถุนายน 2564

ราคา 41,419.70 บาท

ราคา 41,597.32 บาท

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,000.00 17,173.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1002/57

ราคา 17,173.50 บาท ราคา 17,173.50 บาท ลงวันที ่24 มิถุนายน 2564

ราคา 18,660.80 บาท

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 88,000.00 87,098.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1006/71

ราคา 87,098.00 บาท ราคา 87,098.00 บาท ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564

ราคา 90,736.00 บาท

ราคา 95,765.00 บาท

บริษทั วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด

1. บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั

2. บริษัท อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด

3. บริษทั สการ์เล็ท พกิเซล จ ากัด

บริษัท มสิเตอร์ อิง๊ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั

3. บริษทั ซี.ท.ีท.ีเอ็น.กรุ๊ป จ ากัด

1. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995

2. หจก.ล้ิมพาณิชย์

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995

1. บริษทั วฒันากร เทรดด้ิง 1980 จ ากดั

2. บริษัท คอมพิวเตอร์ ยเูนี่ยน จ ากดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 114,276.00 113,762.40 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1010/107

ราคา 108,819.00 บาท ราคา 108,819.00 บาท ลงวันที ่9 มิถุนายน 2564

ราคา 113,762.40 บาท

ราคา 125,382.60 บาท

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,146.00 18,146.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.6/6

ราคา 18,146.00 บาท ราคา 18,146.00 บาท ลงวันที ่4 มิถุนายน 2564

ราคา 18,875.00 บาท

ราคา 20,807.22 บาท

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 29,526.65 29,526.65 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.6/7

ราคา 29,526.65 บาท ราคา 29,526.65 บาท ลงวันที ่8 มิถุนายน 2564

ราคา 30,495.00 บาท

ราคา 30,644.80 บาท

1. บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั

2. บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

3. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

บริษัท มสิเตอร์ อิง๊ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั

1. ร้านสองแย้มงอกงาม ร้านสองแย้มงอกงาม

2. ร้าน อ.เฉลิมศรี

3. บริษทั สุขมี จ ากัด

1. บริษทั สหธุรกิจ จ ากัด

2. บริษทั โฮม เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

3. บริษทั อัพอินเตอร์เวลธ์ จ ากัด

บริษทั สหธุรกิจ 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.6/7

ราคา 14,552.00 บาท ราคา 14,552.00 บาท ลงวันที ่15 มิถุนายน 2564

ราคา 30,495.00 บาท

ราคา 30,644.80 บาท

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,860.00 7,860.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.1/106

ราคา 7,860.00 บาท ราคา 7,860.00 บาท ลงวันที ่15 มิถุนายน 2564

ราคา 8,070.00 บาท

ราคา 9,039.36 บาท

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 65,500.05 65,500.05 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.1/109

ราคา 65,500.05 บาท ราคา 65,500.05 บาท ลงวันที ่18 มิถุนายน 2564

ราคา 68,442.55 บาท

ราคา 68,818.12 บาท

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

2. บริษทั สุขมี จ ากัด

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ ากัด

1. บริษทั สหธุรกิจ จ ากัด บริษทั สหธุรกิจ จ ากัด

2. บริษทั โฮม เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

3. บริษทั อัพอินเตอร์เวลธ์ จ ากัด

1. ร้าน อ.เฉลิมศรี ร้าน อ.เฉลิมศรี

2. ร้านสองแย้มงอกงาม

3. บริษทั สุขมี 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,288.72 21,288.72 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.2/27

ราคา 21,288.72 บาท ราคา 21,288.72 บาท ลงวันที ่21 มิถุนายน 2564

ราคา 21,740.00 บาท

ราคา 22,229.25 บาท

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 76,533.00 75,217.79 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.3/630

ราคา 75,217.79 บาท ราคา 75,217.79 บาท ลงวันที ่18 มิถุนายน 2564

17 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพมิพ์ 6,491.00 6,491.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/10

ราคา 6,491.00 บาท ราคา 6,491.00 บาท ลงวันที ่24 มิถุนายน 2564

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,996.56 8,996.56 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.8/2

ราคา 8,996.56 บาท ราคา 8,996.56 บาท ลงวันที ่7 มิถุนายน 2564

ราคา 9,469.50 บาท

ราคา 9,319.70 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ(2525) จ ากัด บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ(2525) จ ากัด

1. บริษทั สหภณัฑ์กระดาษ จ ากัด บริษทั สหภณัฑ์กระดาษ จ ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ1995 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ1995 

2. บริษทั สุนทรธุรกิจ (2016) จ ากัด

3. บริษทั ไทยเรืองทอง จ ากัด

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

2. ร้าน อ.เฉลิมศรี

3. บริษทั สุขมี 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,000.00 23,021.05 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.6/3

ราคา 23,021.05 บาท ราคา 23,021.05 บาท ลงวันที ่10 มิถุนายน 2564

ราคา 24,085.70 บาท

ราคา 24,535.10 บาท

20 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 21,355.80 21,355.80 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/175

ราคา 21,355.80 บาท ราคา 21,355.80 บาท ลงวันที ่23 มิถุนายน 2564

21 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/161

ราคา 2,889.00 บาท ราคา 2,889.00 บาท ลงวันที ่11 มิถุนายน 2564

22 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/162

ราคา 6,848.00 บาท ราคา 6,848.00 บาท ลงวันที ่11 มิถุนายน 2564

23 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/163

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที ่11 มิถุนายน 2564

24 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/164

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่11 มิถุนายน 2564

25 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 5,510.50 5,510.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/165

ราคา 5,510.50 บาท ราคา 5,510.50 บาท ลงวันที ่11 มิถุนายน 2564

1. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ล้ิมพาณิชย์

3. บริษทั ซี.ท.ีท.ีเอ็น.กรุ๊ป จ ากัด

ร้าน ไกรเลิศ การพาณิชย์ ร้าน ไกรเลิศ การพาณิชย์

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

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

หน้ำ 6 จำก 9



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

26 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/166

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่11 มิถุนายน 2564

27 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 5,510.50 5,510.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/167

ราคา 5,510.50 บาท ราคา 5,510.50 บาท ลงวันที ่11 มิถุนายน 2564

28 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/168

ราคา 8,988.00 บาท ราคา 8,988.00 บาท ลงวันที ่11 มิถุนายน 2564

29 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/169

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่11 มิถุนายน 2564

30 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 113,329.05 113,329.05 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/170

ราคา 113,329.05 บาท ราคา 113,329.05 บาท ลงวันที ่14 มิถุนายน 2564

31 จ้างซ่อมแซมระบบสุขาภบิาลอาคาร 2 และอาคาร 10 66,340.00 66,340.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/171

ราคา 66,340.00 บาท ราคา 66,340.00 บาท ลงวันที ่15 มิถุนายน 2564

32 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/181

ราคา 5,885.00 บาท ราคา 5,885.00 บาท ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564

33 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/182

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564

34 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/183

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที ่30 มิถุนายน 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

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

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

บริษทั ส.ภรภทัร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษทั ส.ภรภทัร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

หน้ำ 7 จำก 9



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

35 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/184

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564

36 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 6,527.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/185

ราคา 6,527.00 บาท ราคา 6,527.00 บาท ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564

37 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ืองโทรสาร 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/186

ราคา 5,029.00 บาท ราคา 5,029.00 บาท ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564

38 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/187

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564

39 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/188

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564

40 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/189

ราคา 8,988.00 บาท ราคา 8,988.00 บาท ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564

41 จ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรม 47,810.50 47,810.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.1/100

ราคา 47,810.50 บาท ราคา 47,810.50 บาท ลงวันที ่9 มิถุนายน 2564

ราคา 52,374.25 บาท

ราคา 56,738.62 บาท

1. ร้านก๊อปปี ้ปร้ิน ร้านก๊อปปี ้ปร้ิน

2. ร้านดับเบิล้ คิวซี

3. ร้านปราณีเจริญบล๊อกและการพิมพ์

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 ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

หน้ำ 8 จำก 9



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

42 จ้างท าเข็มเคร่ืองหมายวิทยฐานะนกับริหารระดับสูง 162,000.00 162,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.1/102

ราคา 162,000.00 บาท ราคา 162,000.00 บาท ลงวันที ่11 มิถุนายน 2564

ราคา 171,000.00 บาท

ราคา 174,000.00 บาท

43 จ้างท าปกประกาศนียบตัร 90,000.00 61,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.1/110

ราคา 61,500.00 บาท ราคา 61,500.00 บาท ลงวันที ่18 มิถุนายน 2564

ราคา 105,000.00 บาท

1. นายศักด์ิชัย วิริยาสิตาภรณ์ นายศักด์ิชัย วิริยาสิตาภรณ์

2. ร้านฉ่อยเส็ง

2. ร้าน ญาณรินหตัถศิลป์

3. ร้าน จิราวรรณ เบญจรงค์

1. ร้าน เอ้กส์ แอส สยาม ร้าน เอ้กส์ แอส สยาม
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