
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบ 288,589.98 288,589.98 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด 30/2565

สำรสนเทศนักเรียนทุนรัฐบำล รำคำ 288,589.98 บำท รำคำ 288,589.98 บำท ลงวันท่ี 1 เมษำยน 2565

รำคำ 400,000.00 บำท

รำคำ 1,070,000.00 บำท

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 40,000.00 34,807.10 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1002/70

รำคำ 34,807.10 บำท รำคำ 34,807.10 บำท ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2565

รำคำ 40,157.10 บำท

รำคำ 45,550.00 บำท

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,194.40 4,194.40 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1004.1/264

รำคำ 4,194.40 บำท รำคำ 4,194.40 บำท ลงวันท่ี 5 เมษำยน 2565

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 30,795.00 30,675.83 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1008.136

รำคำ 30,675.83 บำท รำคำ 30,675.83 บำท ลงวันท่ี 8 เมษำยน 2565

2. บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จ ำกัด

3. ร้ำนวิไลพำณิชย์

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด

1. บริษัท วัฒนำกร เทรดด้ิง 1980 จ ำกัด

2. ร้ำนกรพำณิชย์

บริษัท วัฒนำกร เทรดด้ิง 1980 จ ำกัด

บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

1. บริษัท ดำต้ำ เน็กซ์ จ ำกัด บริษัท ดำต้ำ เน็กซ์ จ ำกัด

3. บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ ำกัด

หน้า 1 จาก 7



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 155,653.00 154,650.31 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1019/23

รำคำ 154,650.31 บำท รำคำ 154,650.31 บำท ลงวันท่ี 29 เมษำยน 2565

รำคำ 161,817.17 บำท

รำคำ 164,136.93 บำท

6 ซ้ือวำรสำรวิชำกำรและหนังสือพิมพ์ 4,113.00 4,113.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.7/4

รำคำ 4,113.00 บำท รำคำ 4,113.00 บำท ลงวันท่ี 29 เมษำยน 2565

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 20,000.00 19,570.30 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.1/4

รำคำ 19,570.30 บำท รำคำ 19,570.30 บำท ลงวันท่ี 20 เมษำยน 2565

รำคำ 20,548.28 บำท

รำคำ 20,705.57 บำท

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ำกัด

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษัท สุขมี จ ำกัด

ร้ำนแตงโมสำส์น ร้ำนแตงโมสำส์น

3. บริษัท สุขมี จ ำกัด

บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 158,000.00 157,608.86 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.4/474

รำคำ 157,608.86 บำท รำคำ 157,608.86 บำท ลงวันท่ี 8 เมษำยน 2565

รำคำ 163,089.40 บำท

รำคำ 168,254.29 บำท

9 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 99,670.50 99,670.50 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/19

รำคำ 99,670.50 บำท รำคำ 99,670.50 บำท ลงวันท่ี 28 มกรำคม 2565

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 35,200.00 27,793.25 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1024/22

รำคำ 27,793.25 บำท รำคำ 27,793.25 บำท ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2565

รำคำ 30,762.50 บำท

3. บริษัท สุขมี จ ำกัด

บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ำกัด

2. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เบอเดนซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เบอเดนซัพพลำย

1. บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

11 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบมือถือ 10,000.00 9,095.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.5/100

รำคำ 9,095.00 บำท รำคำ 9,095.00 บำท ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2565

รำคำ 12,305.00 บำท

รำคำ 14,873.00 บำท

12 จัดซ้ือโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ 68,000.00 51,360.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/106

รำคำ 50,932.00 บำท รำคำ 50,932.00 บำท ลงวันท่ี 28 เมษำยน 2565

13 ซ้ือผ้ำปูโต๊ะ และผ้ำคลุมเก้ำอ้ี 65,000.00 64,200.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.5/107

รำคำ 64,200.00 บำท รำคำ 64,200.00 บำท ลงวันท่ี 28 เมษำยน 2565

รำคำ 68,908.00 บำท

รำคำ 72,225.00 บำท

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 258,164.25 257,094.25 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/91

รำคำ 257,094.25 บำท รำคำ 257,094.25 บำท ลงวันท่ี 5 เมษำยน 2565

2. บริษัท พีดับบลิวเอส ซีเคียวรีต้ี เอำท์เลท จ ำกัด

3. บริษัท วิน แอดวำนซ์ เทค จ ำกัด

บริษัท ศุภชัยกำรไฟฟ้ำและส่ือสำร จ ำกัด บริษัท ศุภชัยกำรไฟฟ้ำและส่ือสำร จ ำกัด

1. บริษัท ทรู แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท ทรู แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด

1. บริษัท สินศิวำ จ ำกัด

บริษัท อำร์เอสเอส-อินเตอร์ จ ำกัด

3. บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ กู๊ด จ ำกัด

บริษัท สินศิวำ จ ำกัด

2. บริษัท เอส.อำร์. อุตสำหกรรม จ ำกัด

บริษัท อำร์เอสเอส-อินเตอร์ 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้ำงซ่อมท่อน้ ำท้ิง ท่อน้ ำโสโครก 216,675.00 216,675.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/92

ท่อน้ ำประปำ เคร่ืองสูบน้ ำ รำคำ 216,675.00 บำท รำคำ 216,675.00 บำท ลงวันท่ี 8 เมษำยน 2565

อำคำร 3 และอำคำร 10

16 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) 161,800.00 134,820.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1007.5/103

ณ ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รำคำ 133,921.20 บำท รำคำ 133,921.20 บำท ลงวันท่ี 25 เมษำยน 2565

อำคำร 8

รำคำ 142,310.00 บำท

รำคำ ไม่เสนอรำคำ บำท

17 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 13,500.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/80

รำคำ 12,000.00 บำท รำคำ 12,000.00 บำท ลงวันท่ี 5 เมษำยน 2565

รำคำ 12,300.00 บำท

รำคำ 12,500.00 บำท

บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บริษัท ส.ภรภัทร เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

1. บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ำกัด

2. บริษัท ทรู แอดวำนซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด

3. บริษัท ไทยคอนเน็คดอทคอม จ ำกัด

บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

2. บริษัท ธนำธิปอินเตอร์ทรำเวิล จ ำกัด

3. หจก.ทวีทรัพย์รุ่งโรจน์ ทรำนสปอร์ต

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

18 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ 99,000.00 69,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/88

และรถตู้ปรับอำกำศ รำคำ 69,000.00 บำท รำคำ 69,000.00 บำท ลงวันท่ี 19 เมษำยน 2565

รำคำ 72,900.00 บำท

รำคำ 79,500.00 บำท

19 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ 117,000.00 94,800.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/89

และรถตู้ปรับอำกำศ รำคำ 94,800.00 บำท รำคำ 94,800.00 บำท ลงวันท่ี 19 เมษำยน 2565

รำคำ 96,000.00 บำท

รำคำ 98,000.00 บำท

20 จ้ำงเหมำเช่ำห้องประชุม 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1013.1/90

ลงวันท่ี 20 เมษำยน 2565

รำคำ 10,000.00 บำท รำคำ 10,000.00 บำท

โรงแรมดุสิตธำนี หัวหิน โรงแรมดุสิตธำนี หัวหิน

โดย ดุสิตแมเนจเม้นท์ จ ำกัด

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

2. หจก.พรสุพจน์ ทรำนสปอร์ต

3. บริษัท มณธนำธิป ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล จ ำกัด

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

2. หจก.พรสุพจน์ ทรำนสปอร์ต

3. บริษัท ธนำธิปอินเตอร์ทรำเวิล จ ำกัด

โดย ดุสิตแมเนจเม้นท์ 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

21 จ้ำงท ำตรำยำง 8,000.00 7,650.50 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1006/86

รำคำ 7,650.50 บำท รำคำ 7,650.50 บำท ลงวันท่ี 28 เมษำยน 2565

22 จ้ำงจับจีบผ้ำ 3,000.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.4/533

รำคำ 2,500.00 บำท รำคำ 2,500.00 บำท ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2565

23 จ้ำงจัดดอกไม้ 12,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.4/534

รำคำ 9,000.00 บำท รำคำ 9,000.00 บำท ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2565

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลตรำยำงและกำรพิมพ์

นำยปัญญำ  แก้วดวง นำยปัญญำ  แก้วดวง

นำยสุระศักด์ิ  เดชรุ่ง นำยสุระศักด์ิ  เดชรุ่ง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลตรำยำงและกำรพิมพ์
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