
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือแบบประเมินสมรรถนะหลัก 1,219,000.00 1,218,580.20 เฉพำะเจำะจง เน่ืองจำกบริษัทฯ นร 1024/38

ทำงกำรบริหำร รำคำ 1,218,580.20 บำท รำคำ 1,218,580.20 บำท มีคุณสมบัติ ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

ครบถ้วน ถูกต้อง

ย่ืนเอกสำร

หลักฐำน

กำรย่ืนข้อเสนอ

และเสนอ

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพำะฯ

ครบถ้วน ถูกต้อง

ตรงตำมท่ี

ส ำนักงำน ก.พ.

ก ำหนด

โดยเสนอ

รำคำเหมำะสม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลต้ิง จ ำกัด บริษัท เอ็นไอเอส คอนซัลต้ิง จ ำกัด
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 12,000.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1006/105

รำคำ 10,500.00 บำท รำคำ 10,500.00 บำท ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

รำคำ 11,700.00 บำท

รำคำ 12,000.00 บำท

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 67,400.00 67,388.60 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1011/114

รำคำ 67,388.60 บำท รำคำ 67,388.60 บำท ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2565

รำคำ 68,525.00 บำท

รำคำ 70,233.73 บำท

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 31,645.00 31,645.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1018.4/337

รำคำ 31,645.00 บำท รำคำ 31,645.00 บำท ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

รำคำ 32,891.00 บำท

รำคำ 33,968.00 บำท

1. ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น

2. บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จ ำกัด

3. ร้ำนพัฒนำกิจ

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. ร้ำนสองแย้มงอกงำม

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ำกัด

1. ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น

2. บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จ ำกัด

3. ร้ำนพัฒนำกิจ
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8,750.00 8,125.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.3/614

รำคำ 8,125.00 บำท รำคำ 8,125.00 บำท ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2565

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 36,300.00 34,924.80 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.3/692

รำคำ 34,924.80 บำท รำคำ 34,924.80 บำท ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2565

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 70,000.00 59,064.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.2/15

รำคำ 59,064.00 บำท รำคำ 59,064.00 บำท ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 29,000.00 27,008.94 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.7/7

รำคำ 27,008.94 บำท รำคำ 27,008.94 บำท ลงวันท่ี 15 มิถุนำยน 2565

รำคำ 28,655.67 บำท

รำคำ 29,438.91 บำท

9 ซ้ือวำรสำรวิชำกำรต่ำงประเทศ 47,000.00 47,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.7/6

รำคำ 47,000.00 บำท รำคำ 47,000.00 บำท ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

10 ซ้ือวำรสำรวิชำกำรและหนังสือพิมพ์ 3,888.00 3,888.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.7/8

รำคำ 3,888.00 บำท รำคำ 3,888.00 บำท ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

11 ซ้ืออะไหล่เปล่ียนตัวกรองน้ ำมันเช้ือเพลิง 9,624.33 9,624.33 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/146

และน้ ำมันเคร่ือง รำคำ 9,624.33 บำท รำคำ 9,624.33 บำท ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2565

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัดบริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษัท สุขมี จ ำกัด

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ำกัด

บริษัท นิพนธ์ จ ำกัด บริษัท นิพนธ์ จ ำกัด

บริษัท ฉัตรเพชรวัฒนำ จ ำกัด บริษัท ฉัตรเพชรวัฒนำ จ ำกัด

ร้ำนแตงโมสำส์น ร้ำนแตงโมสำส์น

บริษัท เอ.อำร์. ออฟฟิศ ซัพพลำยส์ จ ำกัด บริษัท เอ.อำร์. ออฟฟิศ ซัพพลำยส์ จ ำกัด

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

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

12 ซ้ือวัสดุงำนซ่อม 7,714.70 7,714.70 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/149

รำคำ 7,714.70 บำท รำคำ 7,714.70 บำท ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 111,815.00 111,815.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/128

รำคำ 111,815.00 บำท รำคำ 111,815.00 บำท ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 206,825.65 206,825.65 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/129

รำคำ 206,825.65 บำท รำคำ 206,825.65 บำท ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2565

15 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดิจิตอลสี 86,841.20 86,841.20 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/136

(กลุ่มโรงพิมพ์) รำคำ 86,841.20 บำท รำคำ 86,841.20 บำท ลงวันท่ี 10 มิถุนำยน 2565

16 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 129,000.00 104,400.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/146

รำคำ 104,400.00 บำท รำคำ 104,400.00 บำท ลงวันท่ี 7 มิถุนำยน 2565

รำคำ 108,000.00 บำท

17 จ้ำงถ่ำยเอกสำรฝึกอบรม 58,500.00 44,256.50 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/149

รำคำ 44,256.50 บำท รำคำ 44,256.50 บำท ลงวันท่ี 13 มิถุนำยน 2565

รำคำ 47,296.50 บำท

รำคำ 55,529.68 บำท

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

3. ร้ำนปรำณีเจริญบล๊อคและกำรพิมพ์

2. ร้ำนดับเบ้ิลคิวซี

ร้ำน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

1. ร้ำนก๊อปป้ี ปร้ิน

บริษัท ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์ จ ำกัด

บริษัท อำร์เอสเอส-อินเตอร์ จ ำกัด บริษัท อำร์เอสเอส-อินเตอร์ จ ำกัด

1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตะวันทรำนสปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตะวันทรำนสปอร์ต

2. บริษัท นอร์ทเทริน อันซีน ทรำเวล

ร้ำนก๊อปป้ี ปร้ิน
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

18 จ้ำงท ำเข็มเคร่ืองหมำยวิทยฐำนะ 153,600.00 138,240.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/152

นักบริหำรระดับสูง รำคำ 138,240.00 บำท รำคำ 138,240.00 บำท ลงวันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

รำคำ 174,080.00 บำท

รำคำ 179,200.00 บำท

19 จ้ำงเหมำเช่ำห้องประชุม 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1013.1/156

ลงวันท่ี 17 มิถุนำยน 2565

รำคำ 50,000.00 บำท รำคำ 50,000.00 บำท

20 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ 245,000.00 209,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/157

และรถตู้ปรับอำกำศ รำคำ 209,000.00 บำท รำคำ 209,000.00 บำท ลงวันท่ี 17 มิถุนำยน 2565

รำคำ 233,500.00 บำท

รำคำ 244,000.00 บำท

3. บริษัท ทองธนทรัพย์ เซอร์วิส จ ำกัด

โรงแรมระยองแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปำ โรงแรมระยองแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปำ

(บริษัท ภูผำธำรำ จ ำกัด) (บริษัท ภูผำธำรำ จ ำกัด)

3. ร้ำน ญำณรินหัตศิลป์

1. ร้ำน เอ้กส์ แอส สยำม ร้ำน เอ้กส์ แอส สยำม

2. ร้ำน จิรำวรรณ เบญจรงค์

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

2. หจก. ทวีทรัพย์รุ่งโรจน์ ทรำนสปอร์ต
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

21 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 4,500.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/148

รำคำ 4,200.00 บำท รำคำ 4,200.00 บำท ลงวันท่ี 13 มิถุนำยน 2565

รำคำ 4,800.00 บำท

รำคำ 5,000.00 บำท

3. บริษัท ธนำธิปอินเตอร์ทรำเวิล จ ำกัด

2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พรสุพจน์ ทรำนสปอร์ต

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด
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