
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง 1,781,800.00 1,746,950.00 e-bidding เนือ่งจากยื่น 40/2564

ราคา 1,735,000.00 บาท ราคา 1,735,000.00 บาท เอกสารหลักฐาน ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2564

การยื่นขอ้เสนอ

และรายละเอยีด

คุณลักษณะเฉพาะฯ

ครบถว้น ถกูต้อง

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. ก าหนด

โดยเสนอ

ราคาเหมาะสม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จ ากัด บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.4/754

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2564

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,000.00 37,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1006/63

ราคา 37,900.00 บาท ราคา 37,900.00 บาท ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2564

ราคา 40,400.00 บาท

ราคา 40,950.00 บาท

3 ซ้ือรายงานผลส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน 24,200.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1012.3/53

ราคา 13,910.00 บาท ราคา 13,910.00 บาท ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2564

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,897.50 9,897.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.3/71

ราคา 9,897.50 บาท ราคา 9,897.50 บาท ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564

ราคา 10,310.00 บาท

ราคา 11,063.80 บาท

5 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพมิพ์ 6,595.00 6,595.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/8

ราคา 6,595.00 บาท ราคา 6,595.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2564

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั

ร้านปทัมาภรณ์ ฟลอรีส

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

2. ร้านสองแย้มงอกงาม

3. บริษทั สุขมี จ ากัด

2. บริษทั ออฟฟศิ แลนด์ จ ากัด

3. ร้านพฒันากิจ

สมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย

หา้งหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น

ร้านปทัมาภรณ์ ฟลอรีส

สมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย

1. หา้งหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

6 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/154

ราคา 5,550.00 บาท ราคา 5,550.00 บาท ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/155

ราคา 4,400.00 บาท ราคา 4,400.00 บาท ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564

8 จ้างเดินสายสัญญาณระบบเสียงหอ้งสอบ 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/131

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ (e-Exam) ราคา 8,667.00 บาท ราคา 8,667.00 บาท ลงวนัที ่3 พฤษภาคม 2564

9 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 182,477.80 182,477.80 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/132

ราคา 182,477.80 บาท ราคา 182,477.80 บาท ลงวนัที ่6 พฤษภาคม 2564

10 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพดิ์จิตอลสี 86,841.20 86,841.20 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/133

ราคา 86,841.20 บาท ราคา 86,841.20 บาท ลงวนัที ่7 พฤษภาคม 2564

11 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/139

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2564

12 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/140

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2564

13 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/141

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2564

14 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/142

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 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

บริษทั ทรู แอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากัด บริษทั ทรู แอดวานซ์ โซลูชั่น จ ากัด

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

บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด

ร้าน ไกรเลิศ การพาณิชย์ ร้าน ไกรเลิศ การพาณิชย์

ร้านธงอารีรัตน์ ร้านธงอารีรัตน์
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/143

ราคา 5,885.00 บาท ราคา 5,885.00 บาท ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2564

16 จ้างซ่อมมอเตอร์และอุปกรณ์สระว่ายน้ า 9,255.50 9,255.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/145

ราคา 9,255.50 บาท ราคา 9,255.50 บาท ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2564

17 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/146

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2564

18 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/147

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2564

19 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/148

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2564

20 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/149

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2564

21 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/150

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2564

22 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/151

ราคา 2,033.00 บาท ราคา 2,033.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2564

23 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/152

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 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 ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษัท ซาคานา พูล แอนด์ สวมิ จ ากัด บริษัท ซาคานา พูล แอนด์ สวมิ จ ากัด

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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

24 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/153

ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2564

25 จ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรม 19,614.00 19,614.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1013.1/88

ราคา 19,614.00 บาท ราคา 19,614.00 บาท ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2564

ราคา 22,065.00 บาท

ราคา 23,610.35 บาท

26 จ้างถ่ายเอกสาร 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.3/503

ราคา 21,000.00 บาท ราคา 21,000.00 บาท ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2564

ราคา 24,500.00 บาท

ราคา 27,151.25 บาท

ร้านก๊อปปี ้ปร้ิน

2. ร้านดับเบิล้ คิวซี

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

3. ร้านปราณีเจริญบล๊อกและการพิมพ์

1. ร้านก๊อปปี ้ปร้ิน ร้านก๊อปปี ้ปร้ิน

2. ร้านดับเบิล้ คิวซี

3. ร้านปราณีเจริญบล๊อกและการพิมพ์

1. ร้านก๊อปปี ้ปร้ิน
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