
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาบริการสแกนหนังสือ เอกสารรายงาน 87,000.00 86,884.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด 46/2564

การศึกษาวิจัย บันทึกเป็นไฟล์.PDF พร้อมท่า ราคา 86,884.00 บาท ราคา 86,884.00 บาท ลงวันที  20 สิงหาคม 2564

Link จากหน้าสารบญั และน่าไฟล์ข้อมูล

เชื อมโยงกบัฐานข้อมลูหนงัสือในระบบงาน ราคา 87,847.00 บาท

หอ้งสมุด

ราคา 97,370.00 บาท

2 งานจ้างที ปรึกษาด่าเนินการโครงการพฒันาข้าราชการ 1,767,600.00 1,767,600.00 เฉพาะเจาะจง เหมาะสม 47/2564

ผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง รุ่นที  16 : หลักสูตรการเสริมสร้าง ราคา 1,767,600.00 บาท ราคา 1,767,600.00 บาท ลงวันที  27 สิงหาคม 2564

คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท่างาน

ส่าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

3 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 28,510.00 28,504.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1001/346

ราคา 28,504.80 บาท ราคา 28,504.80 บาท ลงวันที  25 สิงหาคม 2564

ราคา 29,382.20 บาท

ราคา 29,489.20 บาท

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ่ากัด

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

บริษทั โอติก เนต็เวร์ิค จ่ากดั บริษทั โอติก เนต็เวร์ิค จ่ากดั

1. บริษทัต้นไม้ทอง จ่ากัด บริษทัต้นไม้ทอง จ่ากัด

2. บริษทั สุขมี จ่ากัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

บริษทั วเีอม็ วอีาร์ โซลูชั น จ่ากดั

บริษทั ดับเบิล้ ดี เอน็จเินียริ ง แอนด์ ซัพพลาย จ่ากดั

หน้ำ 1 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 46,110.00 45,048.07 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1003/349

ราคา 45,048.07 บาท ราคา 45,048.07 บาท ลงวันที  20 สิงหาคม 2564

ราคา 48,372.56 บาท

ราคา 48,662.53 บาท

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 137,400.00 137,030.62 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1003/331

ราคา 137,030.62 บาท ราคา 137,030.62 บาท ลงวันที  3 สิงหาคม 2564

ราคา 147,125.00 บาท

ราคา 157,611.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 151,892.92 151,892.92 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1004.1/680

ราคา 151,892.92 บาท ราคา 151,892.92 บาท ลงวันที  31 สิงหาคม 2564

ราคา 159,252.38 บาท

ราคา 160,582.39 บาท

2. บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จ่ากัด

3. บริษทั เทคโนโลยีไทย จ่ากัด

1. หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995

2. หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ล้ิมพาณิชย์

3. บริษทั ซี.ท.ีท.ีเอ็น.กรุ๊ป จ่ากัด

1. หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995

2. บริษทั ซี.ท.ีท.ีเอ็น.กรุ๊ป จ่ากัด

3. หจก.ล้ิมพาณิชย์

1. บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด

หน้ำ 2 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 22,935.45 22,935.45 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1004.1/653

ราคา 22,935.45 บาท ราคา 22,935.45 บาท ลงวันที  23 สิงหาคม 2564

ราคา 23,689.80 บาท

ราคา 23,705.85 บาท

8 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 60,000.00 59,244.83 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1006/81

ราคา 59,244.83 บาท ราคา 59,244.83 บาท ลงวันที  27 สิงหาคม 2564

ราคา 62,536.15 บาท

ราคา 62,941.68 บาท

9 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1010/147

ราคา 55,640.00 บาท ราคา 55,640.00 บาท ลงวันที  26 สิงหาคม 2564

10 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1011/138

ราคา 98,065.50 บาท ราคา 98,065.50 บาท ลงวันที  25 สิงหาคม 2564

บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ่ากัด

2. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ่ากัด

3. บริษทั สุขมี จ่ากัด

บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ่ากัด

บริษทั สหธุรกิจ จ่ากัด บริษทั สหธุรกิจ จ่ากัด

1. บริษทั สหภณัฑ์กระดาษ จ่ากัด บริษทั สหภณัฑ์กระดาษ จ่ากัด

2. บริษทั ไทยเรืองทอง จ่ากัด

3. บริษทั สุนทรธุรกิจ (2016) จ่ากัด

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

หน้ำ 3 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

11 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 9,765.00 9,765.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1013.2/48

ราคา 9,765.00 บาท ราคา 9,765.00 บาท ลงวันที  26 สิงหาคม 2564

ราคา 10,080.00 บาท

ราคา 11,491.80 บาท

12 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 41,409.00 41,409.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1013.9/24

ราคา 41,409.00 บาท ราคา 41,409.00 บาท ลงวันที  26 สิงหาคม 2564

ราคา 49,220.00 บาท

13 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 43,244.05 43,244.05 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1013.2/49

ราคา 43,244.05 บาท ราคา 43,244.05 บาท ลงวันที  26 สิงหาคม 2564

ราคา 46,759.00 บาท

ราคา 47,818.30 บาท

ร้านสองแย้มงอกงาม ร้านสองแย้มงอกงาม

ร้าน อ.เฉลิมศรี

บริษทั สุขมี จ่ากัด

บริษทั สหธุรกิจ จ่ากัด บริษทั สหธุรกิจ จ่ากัด

3. บริษทั อัพอินเตอร์เวลธ์ จ่ากัด

บริษทั โฮม เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ่ากัด

1. บริษทั สหธุรกิจ จ่ากัด บริษทั สหธุรกิจ จ่ากัด

2. บริษทั โฮม เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ่ากัด

หน้ำ 4 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

14 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 64,141.15 64,141.15 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1013.9/25

ราคา 64,141.15 บาท ราคา 64,141.15 บาท ลงวันที  26 สิงหาคม 2564

ราคา 66,970.00 บาท

ราคา 67,713.88 บาท

15 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 115,700.00 111,247.90 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1018.4/777

ราคา 111,247.90 บาท ราคา 111,247.90 บาท ลงวันที  17 สิงหาคม 2564

ราคา 115,784.70 บาท

ราคา 122,739.70 บาท

16 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 142,909.00 140,944.68 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.3/806

ราคา 140,944.68 บาท ราคา 140,944.68 บาท ลงวันที  20 สิงหาคม 2564

17 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 20,000.00 16,734.80 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.2/26

ราคา 16,734.80 บาท ราคา 16,734.80 บาท ลงวันที  31 สิงหาคม 2564

3. บริษทั สการ์เล็ท พกิเซล จ่ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995

3. บริษทั สุขมี จ่ากัด

1. บริษัท อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กัด บริษัท อิ๊งค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ่ากัด

2. บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากดั

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

2. ร้าน อ.เฉลิมศรี

หน้ำ 5 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

18 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 42,000.00 41,344.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1007.3/790

ราคา 41,344.80 บาท ราคา 41,344.80 บาท ลงวันที  18 สิงหาคม 2564

ราคา 42,500.40 บาท

ราคา 42,789.30 บาท

19 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 50,000.00 44,426.40 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.2/25

ราคา 44,426.40 บาท ราคา 44,426.40 บาท ลงวันที  25 สิงหาคม 2564

20 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 53,600.00 53,060.23 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1007.7/14

ราคา 53,060.23 บาท ราคา 53,060.23 บาท ลงวันที  16 สิงหาคม 2564

ราคา 54,721.94 บาท

ราคา 55,141.38 บาท

21 ซ้ือวารสารวิชาการต่างประเทศ 144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/15

ราคา 144,000.00 บาท ราคา 144,000.00 บาท ลงวันที  16 สิงหาคม 2564

22 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพมิพ์ 8,271.00 8,271.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/17

ราคา 8,271.00 บาท ราคา 8,271.00 บาท ลงวันที  26 สิงหาคม 2564

บริษทั สุขมี จ่ากัด

บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ่ากัด

บริษทั นิพนธ์ จ่ากัด บริษทั นิพนธ์ จ่ากัด

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ่ากดั บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ่ากดั

2. หจก.ล้ิมพาณิชย์

3. บริษทั ซี.ท.ีท.ีเอ็น.กรุ๊ป จ่ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995

บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

1. หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995

หน้ำ 6 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

23 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 34,153.06 34,068.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1007.1/29

ราคา 34,068.80 บาท ราคา 34,068.80 บาท ลงวันที  23 สิงหาคม 2564

ราคา 35,096.00 บาท

ราคา 35,245.80 บาท

24 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 27,000.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1007.8/5

ราคา 26,750.00 บาท ราคา 26,750.00 บาท ลงวันที  17 สิงหาคม 2564

ราคา 27,445.50 บาท

ราคา 27,595.30 บาท

25 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 43,250.00 42,125.90 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1007.6/2

ราคา 42,125.90 บาท ราคา 42,125.90 บาท ลงวันที  16 สิงหาคม 2564

ราคา 45,524.22 บาท

ราคา 46,161.94 บาท

1. หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995

2. หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ล้ิมพาณิชย์

3. บริษทั ซี.ท.ีท.ีเอ็น.กรุ๊ป จ่ากัด

บริษทั สุนทรธุรกิจ (2016) จ่ากัด

บริษทั ไทยเรืองทอง จ่ากัด

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

2. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ่ากัด

3. บริษทั สุขมี จ่ากัด

บริษทั สหภณัฑ์กระดาษ จ่ากัด บริษทั สหภณัฑ์กระดาษ จ่ากัด

หน้ำ 7 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

26 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 13,640.00 13,356.81 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1020/4

ราคา 13,356.81 บาท ราคา 13,356.81 บาท ลงวันที  4 สิงหาคม 2564

ราคา 15,021.73 บาท

ราคา 14,269.52 บาท

27 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,926.45 2,926.45 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1017/9

ราคา 2,926.45 บาท ราคา 2,926.45 บาท ลงวันที  25 สิงหาคม 2564

28 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 33,050.00 33,050.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1007.5/228

ราคา 33,050.00 บาท ราคา 33,050.00 บาท ลงวันที  27 สิงหาคม 2564

ราคา 35,050.00 บาท

ราคา 36,265.00 บาท

29 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 14,860.00 14,860.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/208

ราคา 14,860.00 บาท ราคา 14,860.00 บาท ลงวันที  4 สิงหาคม 2564

30 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 149,778.60 149,778.60 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/207

ราคา 149,778.60 บาท ราคา 149,778.60 บาท ลงวันที  2 สิงหาคม 2564

3. ร้านพฒันากิจ

ร้าน ไกรเลิศ การพาณิชย์ ร้าน ไกรเลิศ การพาณิชย์

บริษทั อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ่ากัด บริษทั อาร์เอสเอส-อินเตอร์ จ่ากัด

2. บริษทั สุขมี จ่ากัด

3. บริษทั เอ็นพ ีคอนเน็ค จ่ากัด

บริษทั สหธุรกิจ จ่ากัด บริษทั สหธุรกิจ จ่ากัด

1. หา้งหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น หา้งหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น

1. บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด บริษทั ต้นไม้ทอง จ่ากัด

2. บริษทั ออฟฟศิ แลนด์ จ่ากัด

หน้ำ 8 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

31 จา้งซ่อมระบบควบคุม เปดิ -ปดิ ประตูด้วยบตัร 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/211

ราคา 11,235.00 บาท ราคา 11,235.00 บาท ลงวันที  17 สิงหาคม 2564

32 จ้างซ่อมเก้าอี้และโซฟา 63,932.50 63,932.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/212

ราคา 63,932.50 บาท ราคา 63,932.50 บาท ลงวันที  18 สิงหาคม 2564

33 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ เครื องพมิพ์ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/216

และเครื องส่ารองไฟฟา้ ราคา 18,190.00 บาท ราคา 18,190.00 บาท ลงวันที  24 สิงหาคม 2564

34 จ้างซ่อมเครื องพมิพ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/217

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที  24 สิงหาคม 2564

35 จ้างซ่อมเครื องส่ารองไฟฟา้ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/218

ราคา 5,136.00 บาท ราคา 5,136.00 บาท ลงวันที  24 สิงหาคม 2564

36 จ้างซ่อมเครื องโทรสาร 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/219

ราคา 535.00 บาท ราคา 535.00 บาท ลงวันที  24 สิงหาคม 2564

37 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/220

ราคา 11,021.00 บาท ราคา 11,021.00 บาท ลงวันที  24 สิงหาคม 2564

38 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/221

ราคา 8,988.00 บาท ราคา 8,988.00 บาท ลงวันที  24 สิงหาคม 2564

39 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/222

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที  24 สิงหาคม 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

บริษทั อิมแพค เอ็นจิเนียริ ง จ่ากัด บริษทั อิมแพค เอ็นจิเนียริ ง จ่ากัด

ร้าน รอยัล เทรดด้ิง ร้าน รอยัล เทรดด้ิง

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

หน้ำ 9 จำก 10



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

40 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/223

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที  24 สิงหาคม 2564

41 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/224

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที  24 สิงหาคม 2564

42 จ้างซ่อมเครื องส่ารองไฟฟา้ 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/225

ราคา 4,066.00 บาท ราคา 4,066.00 บาท ลงวันที  26 สิงหาคม 2564

43 จ้างซ่อมเครื องส่ารองไฟฟา้ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/226

ราคา 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวันที  26 สิงหาคม 2564

44 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/227

ราคา 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวันที  26 สิงหาคม 2564

45 จ้างออกแบบหนังสือก่าลังคนภาครัฐ 2563 : 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด นร 1002/98

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในรูปแบบ ราคา 36,000.00 บาท ราคา 36,000.00 บาท ลงวันที  31 สิงหาคม 2564

สื ออิเล็กทรอนิกส์

ราคา 41,000.00 บาท

ราคา 48,000.00 บาท

46 จ้างท่าตรายาง 8,741.90 8,741.90 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/229

ราคา 8,741.90 บาท ราคา 8,741.90 บาท ลงวันที  27 สิงหาคม 2564

2. หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด เลย์ โปรเซส

3. บริษทั เวิร์ค แอคชวลลี  จ่ากัด

ห้างหุน้ส่วนจ่ากัดสากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุน้ส่วนจ่ากัดสากลตรายางและการพิมพ์

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพวิ เซอร์วิส

1. 'บริษทั 21 เซ็นจูรี  จ่ากัด บริษทั 21 เซ็นจูรี  จ่ากัด

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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