
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรสแกนหนังสือ 66,000.00 65,882.04 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด 38/2565

เอกสำรรำยงำนกำรศึกษำวิจัย รำคำ 65,882.04 บำท รำคำ 65,882.04 บำท ลงวันที ่4 สิงหำคม 2565

บันทึกเป็นไฟล์ PDF พร้อมท ำ link

จำกหน้ำสำรบัญและน ำไฟล์ข้อมลู รำคำ 69,168.00 บำท

เชื่อมโยงกบัฐำนข้อมลูหนังสือ

ในระบบงำนหอ้งสมดุอตัโนมติั รำคำ 69,945.90 บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

1. บริษัท โอติก เน็ตเวิร์ค จ ำกดั บริษัท โอติก เน็ตเวิร์ค จ ำกดั

2. บริษัท ช่ำงสรรค์ จ ำกดั

3. บริษัท แอลฮิป จ ำกดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 21,000.00 18,222.10 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1002/119

รำคำ 18,222.10 บำท รำคำ 18,222.10 บำท ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2565

รำคำ 18,297.00 บำท

รำคำ 18,371.90 บำท

รำคำ 19,634.50 บำท

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 69,000.00 68,052.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1006/144

ลงวันที ่5 สิงหำคม 2565

รำคำ 68,052.00 บำท รำคำ 68,052.00 บำท

รำคำ 70,513.00 บำท

รำคำ 73,348.50 บำท

เซอร์วิส จ ำกดั เซอร์วิส จ ำกดั

2. บริษทั คอมพิวเตอร์ ยูเนีย่น จ ำกดั

3. บริษัท มำยบิส จ ำกดั

1. บริษทั มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพวิเตอร์ บริษัท มสิเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์

2. บริษัท อิง๊ค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกัด

3. บริษัท สกำร์เล็ท พิกเซล จ ำกดั

1. บริษทั เทคโนวเลจ คอนซัลติง จ ำกัด บริษัท เทคโนวเลจ คอนซัลติง จ ำกัด

4. บริษทั วัฒนำกร เทรดด้ิง 1980 จ ำกดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 46,219.00 46,052.80 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1008/215

รำคำ 46,052.80 บำท รำคำ 46,052.80 บำท ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2565

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 360,000.00 352,638.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1010/72

รำคำ 348,238.00 บำท รำคำ 348,238.00 บำท ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2565

รำคำ 577,219.00 บำท

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 59,000.00 58,601.76 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1011/133 

รำคำ 58,601.76 บำท รำคำ 58,601.76 บำท ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2565

รำคำ 60,324.46 บำท

รำคำ 61,428.70 บำท

1. บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกดั บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกดั

2. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เอน็.ย.ูเอน็

1. บริษัท สหภณัฑ์กระดำษ จ ำกดั บริษัท สหภณัฑ์กระดำษ จ ำกดั

3. บริษัท สุนทรธุรกจิ (2016) จ ำกดั

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกดั บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกดั

2. บริษัท ไทยเรืองทอง จ ำกดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,178.35 4,178.35 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.2/58

รำคำ 4,178.35 บำท รำคำ 4,178.35 บำท ลงวันที ่2 สิงหำคม 2565

รำคำ 4,308.00 บำท

รำคำ 4,359.18 บำท

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 55,516.95 55,516.95 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.9/202

รำคำ 55,516.95 บำท รำคำ 55,516.95 บำท ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2565

รำคำ 58,043.00 บำท

รำคำ 58,710.90 บำท

1. บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั

2. ร้ำนสองแย้มงอกงำม

3. บริษัท เอน็พี คอนเน็ค จ ำกดั

บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั

2. ร้ำนสองแย้มงอกงำม

3. บริษัท เอน็พี คอนเน็ค จ ำกดั

1. บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 118,669.42 118,669.42 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.9/203

รำคำ 118,669.42 บำท รำคำ 118,669.42 บำท ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2565

รำคำ 126,099.50 บำท

รำคำ 131,289.00 บำท

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 21,688.90 21,688.90 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/228

รำคำ 21,688.90 บำท รำคำ 21,688.90 บำท ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2565

รำคำ 22,395.00 บำท

รำคำ 23,160.00 บำท

3. ร้ำน อ.เฉลิมศรี

2. บริษัท อพัอนิเตอร์เวลธ์ จ ำกดั

3. บริษัท โฮม เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นเิจอร์ จ ำกดั

1. บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั

2. ร้ำนสองแย้มงอกงำม

1. บริษัท สหธุรกจิ จ ำกดั บริษัท สหธุรกจิ จ ำกดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 26,504.00 26,493.20 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1019/42

รำคำ 26,493.20 บำท รำคำ 26,493.20 บำท ลงวันที ่4 สิงหำคม 2565

รำคำ 26,750.00 บำท

รำคำ 27,178.00 บำท

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 157,861.00 157,861.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.3/927

รำคำ 157,861.00 บำท รำคำ 157,861.00 บำท ลงวันที ่9 สิงหำคม 2565

12 ซ้ือวำรสำรวิชำกำรและหนังสือพิมพ์ 4,590.00 4,590.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.7/13

รำคำ 4,590.00 บำท รำคำ 4,590.00 บำท ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2565

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,000.00 5,666.72 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.7/11

รำคำ 5,666.72 บำท รำคำ 5,666.72 บำท ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2565

รำคำ 5,850.00 บำท

รำคำ 5,996.28 บำท

ร้ำนแตงโมสำส์น

3. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ชำญวิทย์กำรค้ำ

1. บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั

3. บริษัท สุขม ีจ ำกดั

2. ร้ำนสองแย้มงอกงำม

ร้ำนแตงโมสำส์น

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อีซ่ี ออฟฟิศ ซัพพลำย ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อีซ่ี ออฟฟิศ ซัพพลำย

1. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ำกดั บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ำกดั

2. บริษทั เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซร่ี จ ำกัด 
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

14 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,660.00 3,632.65 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.1/14

รำคำ 3,632.65 บำท รำคำ 3,632.65 บำท ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2565

รำคำ 3,812.00 บำท

รำคำ 3,931.18 บำท

15 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,622.00 15,488.25 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.8/3

รำคำ 15,488.25 บำท รำคำ 15,488.25 บำท ลงวันที ่2 สิงหำคม 2565

รำคำ 16,745.50 บำท

รำคำ 18,564.50 บำท

3. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด คูณลำภ ซัพพลำย 

แอนด์ เซอร์วิส

1. บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั

2. ร้ำน อ.เฉลิมศรี

3. บริษัท สุขม ีจ ำกดั

1. นิตย์ชัย ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส นิตย์ชัย ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส

2. บริษทั เดอะ มเหสักข์ สตำร์ จ ำกัด
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

16 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 12,070.00 11,710.08 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.8/4

รำคำ 11,710.08 บำท รำคำ 11,710.08 บำท ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2565

รำคำ 12,623.86 บำท

รำคำ 12,786.50 บำท

17 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 22,050.00 21,121.80 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.8/5

รำคำ 21,121.80 บำท รำคำ 21,121.80 บำท ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2565

รำคำ 21,908.25 บำท

รำคำ 121,683.55 บำท

18 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 120,000.00 109,146.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม   นร 1007.10/15

รำคำ 109,146.00 บำท รำคำ 109,146.00 บำท ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2565

19 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 24,740.00 21,057.57 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.4/1070

รำคำ 21,057.57 บำท รำคำ 21,057.57 บำท ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2565

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั

2. บริษัท สุนทรธุรกจิ (2016) จ ำกดั

3. บริษัท ไทยเรืองทอง จ ำกดั

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อซ่ีี ออฟฟศิ ซัพพลำย.

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั

1. บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั

2. บริษัท เอน็พี คอนเน็ค จ ำกดั

3. บริษัท สุขม ีจ ำกดั

1. บริษัท สหภณัฑ์กระดำษ จ ำกดั บริษัท สหภณัฑ์กระดำษ จ ำกดั

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อซ่ีี ออฟฟศิ ซัพพลำย.
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 42,000.00 41,195.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.6/2

รำคำ 41,195.00 บำท รำคำ 41,195.00 บำท ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2565

รำคำ 45,656.90 บำท

รำคำ 51,640.00 บำท

21 ซ้ือหนังสือประกอบกำรเรียน 10,000.00 7,650.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.4/995 

กจิกรรมกำรประเมนิจุดแข็ง ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2565

"StrengthsFinder" รำคำ 7,650.00 บำท รำคำ 7,650.00 บำท

22 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,476.00 4,877.06 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.4/1063

รำคำ 4,877.06 บำท รำคำ 4,877.06 บำท ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2565

รำคำ 5,035.42 บำท

รำคำ 5,400.00 บำท

2. บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั

1. บริษทั วัฒนำกร เทรดด้ิง 1980 จ ำกดั บริษัท วฒันำกร เทรดด้ิง 1980 จ ำกัด

2. ร้ำนกรพำณิชย์

3. ร้ำนวิไลพำณิชย์

บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล 

เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

3. บริษัท โกฟซัพพลำย จ ำกดั

1. บริษัท เจพี มอลล์ จ ำกดั บริษัท เจพี มอลล์ จ ำกดั
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

23 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 17,400.00 16,906.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.5/174 

รำคำ 16,906.00 บำท รำคำ 16,906.00 บำท ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2565

รำคำ 18,190.00 บำท

รำคำ 19,260.00 บำท

24 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,365.00 1,362.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1017/7

รำคำ 1,362.00 บำท รำคำ 1,362.00 บำท ลงวันที ่2 สิงหำคม 2565

25 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 14,100.00 13,924.98 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1024/48

รำคำ 13,924.98 บำท รำคำ 13,924.98 บำท ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2565

รำคำ 14,833.41 บำท

รำคำ 14,574.00 บำท

26 ซ้ือหลอดไฟ 77,671.30 77,671.30 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/175

รำคำ 77,671.30 บำท รำคำ 77,671.30 บำท ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2565

บริษัท โอ.เอส.เอ็นจเินียร่ิงแอนด์ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท โอ.เอส.เอ็นจเินียร่ิงแอนด์ซัพพลำย จ ำกัด

1. บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั บริษัท ต้นไมท้อง จ ำกดั

2. บริษัท พี.พี.พร้ินเตอร์แอนด์ซัพพลำย จ ำกัด

3. บริษัท ทองดี แอดวำนซ์ จ ำกดั

2. บริษัท สุขม ีจ ำกดั

3. ร้ำนสองแย้มงอกงำม

1. บริษัท เอ.อำร์.ออฟฟิศ ซัพพลำยส์ จ ำกัด บริษทั เอ.อำร์.ออฟฟศิ ซัพพลำยส์ จ ำกดั

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อีซ่ี ออฟฟิศ ซัพพลำย ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อีซ่ี ออฟฟิศ ซัพพลำย
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

27 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 79,276.30 79,276.30 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/162

รำคำ 79,276.30 บำท รำคำ 79,276.30 บำท ลงวันที ่2 สิงหำคม 2565

28 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 307,378.90 307,378.90 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/163

รำคำ 307,378.90 บำท รำคำ 307,378.90 บำท ลงวันที ่3 สิงหำคม 2565

29 จ้ำงซ่อมกล้องวงจรปดิของส ำนกังำน ก.พ. 57,780.00 57,780.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/165

รำคำ 57,780.00 บำท รำคำ 57,780.00 บำท ลงวันที ่9 สิงหำคม 2565

30 จ้ำงซ่อมท่อน้ ำประปำ ท่อน้ ำโสโครก 148,195.00 148,195.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/166

ทอ่น้ ำทิง้ อำคำร 2 อำคำร 3 และอำคำร 6 รำคำ 148,195.00 บำท รำคำ 148,195.00 บำท ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2565

31 จ้ำงปรับปรุงระบบภำพและเสียง 49,220.00 49,220.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/176

หอ้งประชุม 3 รำคำ 49,220.00 บำท รำคำ 49,220.00 บำท ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2565

32 จ้ำงซ่อมระบบท่อในหอ้งเคร่ืองสระว่ำยน้ ำ 7,918.00 7,918.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/178

รำคำ 7,918.00 บำท รำคำ 7,918.00 บำท ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2565

33 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 58,470.15 58,470.15 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/179

ชนิดเลเซอร์สี (ศสล. และ สตป.) รำคำ 58,470.15 บำท รำคำ 58,470.15 บำท ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2565

บริษัท ทรู แอดวำนซ์ โซลูชั่น จ ำกดั

บริษัท ต้นจั่น มลัติมเีดีย จ ำกดั บริษัท ต้นจั่น มลัติมเีดีย จ ำกดั

บริษัท ซำคำนำ พูล แอนด์ สวมิ จ ำกัด บริษัท ซำคำนำ พูล แอนด์ สวมิ จ ำกัด

บริษัท ส.ภรภทัร เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั บริษัท ส.ภรภทัร เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั

บริษัท ทรู แอดวำนซ์ โซลูชั่น จ ำกดั

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

บริษัท อำร์เอสเอส-อนิเตอร์ จ ำกดั บริษัท อำร์เอสเอส-อนิเตอร์ จ ำกดั

หน้า 11 จาก 13



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

34 จ้ำงจัดท ำซองแบบทดสอบ 30,000.00 27,200.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1004.1/814

รำคำ 27,200.00 บำท รำคำ 27,200.00 บำท ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2565

รำคำ 33,200.00 บำท

รำคำ 33,400.00 บำท

35 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ 207,000.00 81,600.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/226

และรถตู้ปรับอำกำศ รำคำ 81,600.00 บำท รำคำ 81,600.00 บำท ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2565

รำคำ 87,300.00 บำท

รำคำ 93,000.00 บำท

3. บริษัท ทองธนทรัพย ์เซอร์วิส จ ำกดั

1. บริษัท ทองทิพยอ์นิเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั บริษัท ทองทิพย์อนิเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั

2. หจก. พรสุพจน์ ทรำนสปอร์ต

1. ร้ำนแสงวิวัฒน์ ร้ำนแสงวิวัฒน์

2. ร้ำนกฤตสุวรรณ

3. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั แสงวัฒนไพศำล
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่ หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยชื่อผู้ทีเ่สนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

36 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ 115,500.00 57,200.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/227

และรถตู้ปรับอำกำศ รำคำ 57,200.00 บำท รำคำ 57,200.00 บำท ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2565

รำคำ 61,000.00 บำท

รำคำ 63,800.00 บำท

37 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 10,000.00 6,650.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.2/19

รำคำ 6,650.00 บำท รำคำ 6,650.00 บำท ลงวันที ่5 สิงหำคม 2565

รำคำ 7,525.00 บำท

รำคำ 8,941.19 บำท

38 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ 189,000.00 89,600.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.2/20

และรถตู้ปรับอำกำศ รำคำ 89,600.00 บำท รำคำ 89,600.00 บำท ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2565

39 จ้ำงเหมำเช่ำหอ้งประชุม 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.2/21

ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2565

รำคำ 30,000.00 บำท รำคำ 30,000.00 บำท

โรงแรม รำวินทรำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำโรงแรม รำวินทรำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ

(บริษัท ซันไซน์ บีช รีสอร์ท จ ำกดั) (บริษัท ซันไซน์ บีช รีสอร์ท จ ำกดั)

บริษัท ทองทิพย์อนิเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั บริษัท ทองทิพย์อนิเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั

1. บริษัท ทองทิพยอ์นิเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั บริษัท ทองทิพย์อนิเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั

2. บริษัท มณธนำธปิ ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล จ ำกดั

3.  หจก. พรสุพจน์ ทรำนสปอร์ต

1. ร้ำน กอ๊ปปี ้ปร้ิน ร้ำน กอ๊ปปี ้ปร้ิน

2. ร้ำน ดับเบิล้ คิวซี

3. ปรำณีเจริญบล็อคและกำรพิมพ์
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