
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 986,700.00 986,062.81 e-bidding เน่ืองจำก 35/2565

พร้อมติดต้ัง คร้ังท่ี 2 รำคำ 788,996.60 บำท รำคำ 788,996.60 บำท ย่ืนเอกสำรหลักฐำน ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2565

กำรย่ืนข้อเสนอ

รำคำ 938,818.00 บำท ครบถ้วน ถูกต้อง

และเสนอ

รำคำ 819,789.00 บำท รำยละเอียดงำนซ้ือฯ

ตรงตำมท่ี

ส ำนักงำน ก.พ.

ก ำหนด

เป็นรำคำต่ ำสุด

1. บริษัท ทูยู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท ทูยู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

2. บริษัท  เอพี แอดแวนเทรด จ ำกัด

3. บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ำกัด

- ย่ืนข้อเสนอไม่ตรงตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้

4. บริษัท  ออสกำร์ เทคโนโลยี จ ำกัด

- ย่ืนข้อเสนอไม่ตรงตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้

5. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เวเลนทิส

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงล้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ 450,000.00 340,966.20 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด 36/2565

ของส ำนักงำน ก.พ. ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2565

รำคำ 319,812.30 บำท รำคำ 319,812.30 บำท

รำคำ 352,351.00 บำท

2 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 288,900.00 288,258.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 37/2565

ส ำหรับงำนประมวลผล พร้อมโปรแกรม รำคำ 287,616.00 บำท รำคำ 287,616.00 บำท ไม่เกินรำคำกลำง ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2565

ระบบปฏิบัติกำร (Operating System) และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

3 ซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร 30,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1001/846

รำคำ 24,900.00 บำท รำคำ 24,900.00 บำท ลงวันท่ี 25 กรกฎำคม 2565

รำคำ 25,000.00 บำท

รำคำ 29,532.00 บำท

บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ำกัด

ซัพพลำยแอนด์เซอร์วิส ซัพพลำยแอนด์เซอร์วิส

1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เคเอส แอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เคเอส แอร์ 

2. บริษัท อำร์เอสเอส-อินเตอร์ จ ำกัด

1. บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จ ำกัด บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จ ำกัด

2. บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ำกัด

3. บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด
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ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 29,000.00 26,909.43 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1002/104

รำคำ 26,909.43 บำท รำคำ 26,909.43 บำท ลงวันท่ี 27 กรกฎำคม 2565

รำคำ 30,413.68 บำท

รำคำ 31,873.00 บำท

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 43,021.49 43,021.49 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1004.1/589

รำคำ 43,021.49 บำท รำคำ 43,021.49 บำท ลงวันท่ี 7 กรกฎำคม 2565

รำคำ 44,871.52 บำท

รำคำ 45,555.25 บำท

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 99,060.00 98,268.80 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1008/192

รำคำ 98,268.80 บำท รำคำ 98,268.80 บำท ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2565

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ำกัด

3. บริษัท สุขมี จ ำกัด

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด

3. ร้ำนวิไลพำณิชย์

1. บริษัท วัฒนำกร เทรดด้ิง 1980 จ ำกัด บริษัท วัฒนำกร เทรดด้ิง 1980 จ ำกัด

2. ร้ำนกรพำณิชย์
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ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 49,829.90 49,829.90 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.3/24

รำคำ 49,829.90 บำท รำคำ 49,829.90 บำท ลงวันท่ี 19 กรกฎำคม 2565

รำคำ 50,960.00 บำท

รำคำ 51,766.60 บำท

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 41,730.00 41,730.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1018.4/514

ลงวันท่ี 7 กรกฎำคม 2565

รำคำ 41,730.00 บำท รำคำ 41,730.00 บำท

รำคำ 42,265.00 บำท

รำคำ 43,121.00 บำท

9 ซ้ือวำรสำรวิชำกำรและหนังสือพิมพ์ 4,538.00 4,538.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.7/10

รำคำ 4,538.00 บำท รำคำ 4,538.00 บำท ลงวันท่ี 26 กรกฎำคม 2565

10 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 99,670.50 99,670.50 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/153

รำคำ 99,670.50 บำท รำคำ 99,670.50 บำท ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2565

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

1. บริษัท อ๊ิงค์ แลนด์ ออฟฟิศ บริษัท อ๊ิงค์ แลนด์ ออฟฟิศ

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ำกัด

เซอร์วิส จ ำกัด

ซัพพลำย จ ำกัด

2. บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ 

3. บริษัท สกำร์เล็ท พิกเซล จ ำกัด

ร้ำนแตงโมสำส์น ร้ำนแตงโมสำส์น

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เบอเดนซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เบอเดนซัพพลำย

ซัพพลำย จ ำกัด

บริษัท ต้นไม้ทอง จ ำกัด

2. ร้ำนสองแย้มงอกงำม
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ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,926.45 2,926.45 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1017/6

รำคำ 2,921.10 บำท รำคำ 2,921.10 บำท ลงวันท่ี 4 กรกฎำคม 2565

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,750.00 3,750.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.5/161

รำคำ 3,750.00 บำท รำคำ 3,750.00 บำท ลงวันท่ี 26 กรกฎำคม 2565

13 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ 115,500.00 52,800.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/177

และรถตู้ปรับอำกำศ รำคำ 52,800.00 บำท รำคำ 52,800.00 บำท ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม 2565

รำคำ 57,000.00 บำท

รำคำ 64,500.00 บำท

14 จ้ำงท ำเข็มวิทยฐำนะ 25,350.00 23,400.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/186

รำคำ 23,400.00 บำท รำคำ 23,400.00 บำท ลงวันท่ี 25 กรกฎำคม 2565

รำคำ 29,250.00 บำท

รำคำ 30,420.00 บำท

บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด

2. บริษัท ธนำธิปอินเตอร์ทรำเวิล จ ำกัด

ร้ำนธงอำรีรัตน์

บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด

3. หจก. พรสุพจน์ ทรำนสปอร์ต

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

ร้ำนธงอำรีรัตน์

2. ร้ำน จิรำวรรณ เบญจรงค์

3. ร้ำน ญำณรินหัตศิลป์

1. ร้ำน เอ้กส์ แอส สยำม ร้ำน เอ้กส์ แอส สยำม
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ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้ำงท ำปกประกำศนียบัตร 78,000.00 57,600.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/184

(นบส.1) รำคำ 57,600.00 บำท รำคำ 57,600.00 บำท ลงวันท่ี 25 กรกฎำคม 2565

รำคำ 76,800.00 บำท

รำคำ 89,600.00 บำท

16 จ้ำงท ำปกประกำศนียบัตร 9,750.00 8,775.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/185

 (นบส.2) รำคำ 8,775.00 บำท รำคำ 8,775.00 บำท ลงวันท่ี 25 กรกฎำคม 2565

รำคำ 11,700.00 บำท

รำคำ 13,650.00 บำท

17 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 4,500.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด นร 1013.1/190

รำคำ 4,200.00 บำท รำคำ 4,200.00 บำท ลงวันท่ี 27 กรกฎำคม 2565

รำคำ 4,500.00 บำท

รำคำ 5,200.00 บำท

นำยศักด์ิชัย วิริยำสิตำภรณ์

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พรสุพจน์ ทรำนสปอร์ต

3. บริษัท ธนำธิปอินเตอร์ทรำเวิล จ ำกัด

1. นำยศักด์ิชัย วิริยำสิตำภรณ์ นำยศักด์ิชัย วิริยำสิตำภรณ์

2. หจก. พี โอ เอ็ม ซูวีเนียร์

2. หจก. พี โอ เอ็ม ซูวีเนียร์

3. ร้ำนฉ่อยเส็ง

3. ร้ำนฉ่อยเส็ง

1. นำยศักด์ิชัย วิริยำสิตำภรณ์
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

18 จ้ำงจัดท ำชุดของท่ีระลึกส ำหรับ 42,000.00 40,600.00 เฉพำะเจำะจง รำคำเหมำะสม นร 1007.10/14

กำรประชุมผู้น ำว่ำด้วยควำมร่วมมือ รำคำ 40,600.00 บำท รำคำ 40,600.00 บำท ลงวันท่ี 27 กรกฎำคม 2565

อำเซียนด้ำนกิจกำรรำชกำรพลเรือน

คร้ังท่ี 21 และกำรประชุมผู้น ำ

ว่ำด้วยควำมร่วมมืออำเซียน

บวกสำมด้ำนกิจกำรรำชกำรพลเรือน

คร้ังท่ี 6 วันท่ี 3-5 สิงหำคม 2565

ณ ประเทศเวียดนำม

บริษัท ณรำดำ เอเชีย จ ำกัด บริษัท ณรำดำ เอเชีย จ ำกัด
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