
                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการเพ่ือบริหารจัดการช่องทาง 490,000.00 486,850.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด 27/2565

การส่ือสารต่าง ๆ ของส่านักงาน ก.พ. ราคา 485,000.00 บาท ราคา 485,000.00 บาท ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2565

(Contact Center Service and

Social Media Administration) ราคา 486,743.00 บาท

2 ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 244,500.00 244,495.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด 28/2565

(Access Point) พร้อมติดต้ัง ราคา 244,495.00 บาท ราคา 244,495.00 บาท ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565

ราคา 257,870.00 บาท

ราคา 257,870.00 บาท

3 งานจ้างเหมาด่าเนินการบริหารจัดการระบบ 1,936,500.00 1,930,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม 29/2565

สารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบ ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565

อิเล็กทรอนิกส์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราคา 1,920,000.00 บาท ราคา 1,920,000.00 บาท

4 เช่าสิทธิการใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 56,500.00 56,496.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1002/56

ส่าหรับการประชุมเร่ืองท่ีมีช้ันความลับ ราคา 56,496.00 บาท ราคา 56,496.00 บาท ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565

โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ่ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ่ากัด (มหาชน)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

1. บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ่ากัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ่ากัด (มหาชน)

3. บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ่ากัด

1. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ่ากัด (มหาชน)

2. บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ่ากัด

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ่ากัด (มหาชน)

2. บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ่ากัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 41,807.04 41,807.04 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1004.1/97

ราคา 41,807.04 บาท ราคา 41,807.04 บาท ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2565

ราคา 43,223.72 บาท

ราคา 43,993.05 บาท

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 31,056.75 31,056.75 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1004.1/102

ราคา 31,056.75 บาท ราคา 31,056.75 บาท ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2565

ราคา 33,127.20 บาท

ราคา 33,357.25 บาท

7 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 110,000.00 99,905.90 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1010/28

ราคา 99,905.90 บาท ราคา 99,905.90 บาท ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565

ราคา 100,986.60 บาท

ราคา 101,628.60 บาท

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ่ากัด

3. บริษัท สุขมี จ่ากัด

บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด

บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด

1. บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ่ากัด

2. บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด

3. บริษัท ทรู แอดวานซ์ โซลูช่ัน จ่ากัด

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ่ากัด

1. บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด

2. บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

3. บริษัท อ๊ิงค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ่ากัด
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ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

8 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 52,055.50 48,310.50 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1012/2

ราคา 48,310.50 บาท ราคา 48,310.50 บาท ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565

ราคา 50,397.00 บาท

ราคา 52,055.50 บาท

9 ซ้ือรายงานผลส่ารวจค่าตอบแทน 20,000.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1012/4

ราคา 13,910.00 บาท ราคา 13,910.00 บาท ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2565

10 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 44,003.75 44,003.75 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1013.9/10

ราคา 44,003.75 บาท ราคา 44,003.75 บาท ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2565

ราคา 46,136.26 บาท

ราคา 46,380.22 บาท

2. บริษัท โซ-อ๊อน (ประเทศไทย) จ่ากัด

3. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอ็น.ยู.เอ็น

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด

2. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ่ากัด

3. บริษัท สุขมี จ่ากัด

บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด

1. บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ่ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ่ากัด
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ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

11 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 154,229.80 154,229.80 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1013.1/60

ราคา 154,229.80 บาท ราคา 154,229.80 บาท ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2565

ราคา 162,927.83 บาท

ราคา 163,532.00 บาท

12 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 101,008.00 100,751.20 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1018.4/90

ราคา 100,751.20 บาท ราคา 100,751.20 บาท ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2565

ราคา 104,753.00 บาท

ราคา 112,029.00 บาท

13 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 58,125.00 56,793.46 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.3/250

ราคา 56,793.46 บาท ราคา 56,793.46 บาท ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2565

14 ซ้ือวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ 4,013.00 4,013.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.7/3

ราคา 4,013.00 บาท ราคา 4,013.00 บาท ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565

15 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 14,940.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.8/1

ราคา 14,124.00 บาท ราคา 14,124.00 บาท ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2565

ร้านแตงโมสาส์น ร้านแตงโมสาส์น

1. บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด

1. บริษัท อ๊ิงค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท อ๊ิงค์ แลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ่ากัด

2. บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด

3. บริษัท สการ์เล็ท พิกเซล จ่ากัด

บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด

บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ่ากัด บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ่ากัด

2. บริษัท สุขมี จ่ากัด

3. ร้านสองแย้มงอกงาม
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                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

16 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 17,400.00 16,602.12 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1007.8/2

ราคา 16,602.12 บาท ราคา 16,602.12 บาท ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2565

ราคา 17,537.30 บาท

ราคา 17,954.60 บาท

17 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 40,000.00 37,835.20 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1007.6/1

ราคา 37,835.20 บาท ราคา 37,835.20 บาท ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2565

ราคา 42,939.10 บาท

ราคา 45,261.00 บาท

18 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 39,300.00 37,771.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1007.5/77

ราคา 37,771.00 บาท ราคา 37,771.00 บาท ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2565

ราคา 40,082.20 บาท

ราคา 41,195.00 บาท

1. บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด

2. บริษัท สุนทรธุรกิจ (2016) จ่ากัด

3. บริษัท ไทยเรืองทอง จ่ากัด

บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด

2. บริษัท พี.พี.พร้ินเตอร์แอนด์ซัพพลาย จ่ากัด

3. บริษัท ไอทีแลนด์ คอมพิวเตอร์ จ่ากัด

1. ร้านเรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้านเรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

1. บริษัท เอ.อาร์. ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จ่ากัด บริษัท เอ.อาร์. ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จ่ากัด

2. ร้าน ไอ ที เทคนิคเช่ียว ซัพอร์ต

3. บริษัท ทองดี แอดวานซ์ จ่ากัด
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ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

19 ซ้ือเคมีส่าหรับสระว่ายน่้า 46,823.20 46,823.20 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/73

ราคา 46,823.20 บาท ราคา 46,823.20 บาท ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2565

20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 7,222.50 7,222.50 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/84

ราคา 7,222.50 บาท ราคา 7,222.50 บาท ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2565

21 ซ้ืออะไหล่ส่าหรับเคร่ืองท่าน่้าเย็น 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/86

ราคา 1,926.00 บาท ราคา 1,926.00 บาท ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2565

22 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 192,629.96 192,629.96 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/90

ราคา 192,629.96 บาท ราคา 192,629.96 บาท ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565

23 จ้างปรับปรุงห้องพระ อาคาร 10 ช้ัน 5 131,610.00 131,610.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/72

เพ่ือเป็นห้องประชุม ราคา 131,610.00 บาท ราคา 131,610.00 บาท ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2565

24 จ้างซ่อมเบรกเกอร์ อาคาร 5 , 6 , 8 154,936.00 154,936.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1007.5/76

ราคา 154,936.00 บาท ราคา 154,936.00 บาท ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2565

ราคา 189,497.00 บาท

ราคา 205,975.00 บาท

2. บริษัท เอ็น.ไอ.ดีไซน์บิวเดอร์ จ่ากัด

บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ่ากัด

บริษัท ซาคานา พูล แอนด์ สวิม จ่ากัด บริษัท ซาคานา พูล แอนด์ สวิม จ่ากัด

บริษัท ทริปเป้ิลเอ็น ดีไซน์ พลัส จ่ากัด บริษัท ทริปเป้ิลเอ็น ดีไซน์ พลัส จ่ากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ่ากัด

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ่ากัด

บริษัท ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์ จ่ากัด บริษัท ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์ จ่ากัด

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

1. บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ่ากัด

3. บริษัท ไตรพีระ จ่ากัด

หน้ำ 6 จำก 8



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

25 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 37,022.00 37,022.00 เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/85

ราคา 37,022.00 บาท ราคา 37,022.00 บาท ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2565

26 จ้างท่ากระเป๋าใส่เอกสารฝึกอบรม 77,700.00 77,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1013.1/47

ราคา 77,700.00 บาท ราคา 77,700.00 บาท ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2565

ราคา 85,470.00 บาท

ราคา 88,060.00 บาท

27 จ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรม 58,500.00 47,711.20 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1013.1/55

ราคา 47,711.20 บาท ราคา 47,711.20 บาท ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2565

ราคา 52,771.10 บาท

ราคา 57,990.90 บาท

1. บริษัท ราเฟีย จ่ากัด บริษัท ราเฟีย จ่ากัด

2. ร้านคิดดี พรีเม่ียม

3. ร้านเพ่ือนเดินทาง

ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส

3. ร้านปราณีเจริญบล็อคและการพิมพ์

ร้านก๊อปป้ี ปร้ิน1. ร้านก๊อปป้ี ปร้ิน

2. ร้านดับเบ้ิล คิวซี

หน้ำ 7 จำก 8



                    แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ท่ี หรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565

ส ำนักงำน ก.พ. 

รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

28 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่่าสุด นร 1013.1/65

ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2565

ราคา 8,500.00 บาท

ราคา 8,700.00 บาท

3. หจก.ทวีทรัพย์รุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต

1. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ่ากัด

2. บริษัท ธนาธิปอินเตอร์ทราเวิล จ่ากัด

บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จ่ากัด

หน้ำ 8 จำก 8


