
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการพฒันานักบริหาร 5,295,100.00 5,295,100.00 เฉพาะเจาะจง เนือ่งจาก 64/2564

ระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) มีคุณสมบัติ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

รุ่นที่ 13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบถว้น

ราคา 5,295,100.00 บาท ราคา 5,295,100.00 บาท ยื่นเอกสาร

หลักฐาน

การยื่นขอ้เสนอ

และเสนอ

รายละเอยีด

งานจา้งทีป่รึกษาฯ

ครบถว้น

ถกูต้อง

ตรงตาม

ทีส่ านักงาน ก.พ.

ก าหนด

โดยเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

มลูนธิพิฒันาประสิทธภิาพในราชการ มลูนธิพิฒันาประสิทธภิาพในราชการ

โดยสถาบนัทีป่รึกษาเพือ่พฒันา โดยสถาบนัทีป่รึกษาเพือ่พฒันา

ประสิทธภิาพในราชการ ประสิทธภิาพในราชการ
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

2 เช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมปอ้งกันไวรัส 498,085.00 481,607.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด 45/2564

คอมพวิเตอร์ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ราคา 332,556.00 บาท ราคา 332,556.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

พร้อมติดต้ัง

ราคา 494,340.00 บาท

3 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/196

ราคา 99,670.50 บาท ราคา 99,670.50 บาท ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,725.00 37,395.43 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1011/70

ราคา 37,395.43 บาท ราคา 37,395.43 บาท ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2564

ราคา 39,667.04 บาท

ราคา 40,861.16 บาท

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 94,459.00 44,370.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1012/68

ราคา 44,370.00 บาท ราคา 44,370.00 บาท ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ราคา 48,150.00 บาท

ราคา 48,663.60 บาท

บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

1. ร้าน อ.เฉลิมศรี 

2. บริษทั สุขมี จ ากัด

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ ากัด

ร้าน อ.เฉลิมศรี 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

2. บริษทั สุขมี จ ากัด

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ ากัด

2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จ ากัด

บริษัท แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)1. บริษัท แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)
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ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 158,500.00 156,166.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1019/60

ราคา 156,166.50 บาท ราคา 156,166.50 บาท ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 121,436.00 120,508.75 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.4/1024

ราคา 120,508.75 บาท ราคา 120,508.75 บาท ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ราคา 126,896.65 บาท

ราคา 129,748.20 บาท

8 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพมิพ์ 6,691.00 6,691.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/11

ราคา 6,691.00 บาท ราคา 6,691.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.8/4

ราคา 7,918.00 บาท ราคา 7,918.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ราคา 8,560.00 บาท

ราคา 9,416.00 บาท

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,000.00 17,483.80 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.8/3

ราคา 17,483.80 บาท ราคา 17,483.80 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

1. นิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส นิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

2. หจก.คูณลาภ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท ์จ ากัด บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท ์จ ากัด

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ ากัด

2. บริษทั สุขมี จ ากัด

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ ากัด

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

3. บริษทั เดอะ มเหสักข์ สตาร์ จ ากดั

บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด
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ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 27,740.00 27,702.30 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าสุด นร 1007.5/197

ราคา 27,702.30 บาท ราคา 27,702.30 บาท ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ราคา 28,355.00 บาท

ราคา 30,495.00 บาท

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/190

ราคา 17,334.00 บาท ราคา 17,334.00 บาท ลงวันที่ 01 กรกฎาคม 2564

13 ซ้ือหลอดไฟ 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/206

ราคา 55,640.00 บาท ราคา 55,640.00 บาท ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

14 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/199

ราคา 8,988.00 บาท ราคา 8,988.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

15 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/200

ราคา 13,482.00 บาท ราคา 13,482.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

16 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/201

ราคา 17,976.00 บาท ราคา 17,976.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

17 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/202

ราคา 6,848.00 บาท ราคา 6,848.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนยีร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ ากดั บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนยีร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ ากดั

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้านธงอารีรัตน์ ร้านธงอารีรัตน์

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

1. บริษัท อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด

2. บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั

3. บริษทั สการ์เล็ท พกิเซล 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

18 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/203

ราคา 8,132.00 บาท ราคา 8,132.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

19 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/204

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

20 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/205

ราคา 1,284.00 บาท ราคา 1,284.00 บาท ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 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
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