
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการพัฒนา 9,768,000.00 ตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 9,748,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 9,748,000.00 ยื่นข้อเสนอ

นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหาร ในราชการ ในราชการ โครงการ

ส่วนราชการ (นบส.2) ประจ าปี ตรงตามที่

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านักงาน ก.พ.

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างทีป่รึกษาโครงการส ารวจ 1,000,000.00 ตกลง มูลนิธิเพือ่สถาบันเพิม่ผลผลิต 588,500.00 มูลนิธิเพือ่สถาบันเพิม่ผลผลิต 588,500.00 "

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ แห่งชาติ แห่งชาติ

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 

พ.ศ. 2556

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2556
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

3 จ้างทีป่รึกษาโครงการพัฒนา 17,534,180.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16,798,600.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16,798,600.00 เสนอรายละเอยีด

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง งานจ้างฯ

อาเซียน (ASEAN Executive ตรงตามที่

Manangement Program) ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

4 จ้างทีป่รึกษาโครงการพัฒนาระบบ 1,200,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,030,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,030,000.00 "

บริหารผลงานและสมรรถนะ : 

การพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมิน

สมรรถนะทางการบริหาร

5 จ้างทีป่รึกษาโครงการประเมินผล 1,642,400.00 ตกลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1,400,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1,400,000.00 "

การใช้ประโยชน์จากนักเรียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทุนรัฐบาล ประจ าปี พ.ศ. 2556

6 จ้างทีป่รึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพือ่ 1,500,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,450,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,450,000.00 "

ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคล : การขยายอายุเกษียณของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 1 อาคาร 2 36,839,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท  ไต้ตงอลูมินั่ม แอนด์ 36,338,000.00 บริษัท  ไต้ตงอลูมินั่ม แอนด์ 36,338,000.00 เสนอรายละเอยีด

และอาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทาง    เดคคอร์ จ ากัด เดคคอร์ จ ากัด งานจ้างฯ

จังหวัดนนทบุรี อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เอี่ยมเฟอร์นิชิ่ง 36,769,000.00 ตรงตามที่

    และก่อสร้าง จ ากัด ส านักงาน ก.พ. 

 ก าหนดและ

เสนอราคา

ต่ าสุด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม 3,000,000.00 พิเศษ สถาบันพระปกเกล้า 2,948,500.00 สถาบันพระปกเกล้า 2,948,500.00 เสนอรายละเอยีด

หลักสูตรการพัฒนาและเพิม่ทักษะ งานจ้างฯ

นติิกร (ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล) ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือขายเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจติอล 120,000.00 สอบราคา 1. บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ 56,710.00 บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ 56,710.00 เสนอรายละเอยีด

   โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด คุณลักษณะ

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไนซ์ อนิเตอร์ 61,900.00 ถูกต้องครบถ้วน

     ซัพพลาย ตรงตามที่

3. บริษัท พนูธนามาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 69,000.00 ส านักงาน ก.พ. 

4. บริษัท บี ทู จี ซัพพลายส์ 89,880.00 ก าหนดและ

   แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา

5. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ 100,000.00 ต่ าสุด

    วิศวการ จ ากัด (มหาชน) 

6. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) -

    จ ากัด

 (เสนอรายละเอียด ไม่เป็นไป

  ตามทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด)
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 45,196.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 45,196.80 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 45,196.80 ราคาเหมาะสม

2 จ้างถ่ายเอกสาร 6,400.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 6,400.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 6,400.00 ราคาเหมาะสม

3 ซ้ือน้ าด่ืม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 ราคาเหมาะสม

4 จ้างถ่ายเอกสาร 12,000.00 ตกลงราคา 1.ร้านดับเบิล้คิวซี 12,000.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 12,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนสามัญ ก๊อปปี ้ปร้ิน 13,500.00 

3.Hi Speed Copy Print 15,000.00 

5 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

6 จ้างเคลือบพีวีซีใส 240.75 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 240.75 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 240.75 ราคาเหมาะสม

7 จ้างท าตรายาง 909.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 909.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 909.50 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

8 จ้างถ่ายเอกสาร 4,737.60 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 4,737.60 ร้านดับเบิล้คิวซี 4,737.60 ราคาเหมาะสม

9 จ้างพิมพ์บัตรติดโต๊ะทีน่ั่งสอบ 22,496.75 ตกลงราคา 1.บริษัท จนัวาณิชย ์ซีเคียวริต้ีพร้ินท์ต้ิง จ ากดั 22,496.75 บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ีพร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 22,496.75 ราคาต่ าสุด

และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 2.บริษัท อินโนแวลลู จ ากัด 30,746.99 

เพือ่รับทุนรัฐบาล ปี 2556 3.บริษัท นิว คัม มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 32,277.89 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

10 ซ้ือน้ าด่ืม 15,960.12 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 15,960.12 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 15,960.12 ราคาเหมาะสม

11 จ้างถ่ายเอกสาร 21,414.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 21,414.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 21,414.00 ราคาเหมาะสม

12 จ้างเหมาถ่ายภาพการประชุม 34,000.00 ตกลงราคา บริษัท วสันต์ สตูดิโอ จ ากัด 34,000.00 บริษัท วสันต์ สตูดิโอ จ ากัด 34,000.00 ราคาเหมาะสม

คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเท่า

คร้ังที ่2/2556

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,021.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,021.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,021.00 ราคาเหมาะสม

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 950.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 950.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 950.00 ราคาเหมาะสม

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,555.01 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 2,555.01 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 2,555.01 ราคาเหมาะสม

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,990.00 ตกลงราคา บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 2,990.00 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 2,990.00 ราคาเหมาะสม

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 1,000.00 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 1,000.00 ราคาเหมาะสม

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,088.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 41,088.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 41,088.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,293.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 26,293.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 26,293.00 ราคาเหมาะสม
 

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,486.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 10,486.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 10,486.00 ราคาเหมาะสม

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,550.70 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 23,550.70 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 23,550.70 ราคาเหมาะสม

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,868.54 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 35,868.54 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 35,868.54 ราคาเหมาะสม

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 3,210.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 3,210.00 ราคาเหมาะสม

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,458.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 31,458.00 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 31,458.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 36,380.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 36,380.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 36,380.00 ราคาเหมาะสม

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 43,966.30 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 43,966.30 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 43,966.30 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,621.25 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,621.25 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,621.25 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,400.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 10,400.00 ร้านอุดมพานิช 10,400.00 ราคาเหมาะสม
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29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,084.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 11,084.00 ร้านอุดมพานิช 11,084.00 ราคาเหมาะสม

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,831.11 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 22,831.11 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 22,831.11 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,544.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 20,544.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 20,544.00 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,854.29 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 39,854.29 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 39,854.29 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,810.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 5,810.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 5,810.00 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,146.07 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 25,146.07 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 25,146.07 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,730.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 28,730.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 28,730.00 ราคาเหมาะสม

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,010.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 20,010.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 20,010.00 ราคาเหมาะสม

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,481.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 8,481.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 8,481.00 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,548.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 15,548.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 15,548.00 ราคาเหมาะสม
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39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 98,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจแบค อินดัสตรี จ ากัด 98,000.00 บริษัท เจ.เจแบค อินดัสตรี จ ากัด 98,000.00 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,387.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 6,387.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 6,387.00 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,450.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 2,450.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 2,450.00 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,471.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 12,471.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 12,471.00 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือหนังสือ 7,087.50 ตกลงราคา บริษัท ซัคเซส มีเดีย จ ากัด 7,087.50 บริษัท ซัคเซส มีเดีย จ ากัด 7,087.50 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือหนังสือ 9,720.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด 9,720.00 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด 9,720.00 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,949.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 11,949.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 11,949.00 ราคาเหมาะสม

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,321.94 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 19,321.94 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 19,321.94 ราคาเหมาะสม

47 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 8,240.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 8,240.00 ร้านแตงโมสาส์น 8,240.00 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,395.93 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 6,395.93 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 6,395.93 ราคาเหมาะสม
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49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,540.00 ตกลงราคา บริษัท เจ แอนด์ โอ โปรเกส จ ากัด 23,540.00 บริษัท เจ แอนด์ โอ โปรเกส จ ากัด 23,540.00 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,798.20 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 38,798.20 บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 38,798.20 ราคาเหมาะสม

51 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สมว.) 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

52 ซ้ือล้อรถเข็นเอกสาร 1,600.04 ตกลงราคา บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร์ จ ากดั 1,600.04 บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร์ จ ากดั 1,600.04 ราคาเหมาะสม

      

53 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,852.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,852.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,852.00 ราคาเหมาะสม

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

54 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบขวดครอบ 53,928.00 ตกลงราคา บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด 53,928.00 บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด 53,928.00 ราคาเหมาะสม

(ตู้สแตนเลส)

55 จ้างล้างท าความสะอาดและบ ารุง 82,925.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 82,925.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 82,925.00 ราคาเหมาะสม

รักษาสระว่ายน้ า อาคารศูนย์สุขภาพ เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

56 ซ้ือวิทยุส่ือสาร 36,273.00 ตกลงราคา บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 36,273.00 บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 36,273.00 ราคาเหมาะสม

57 ซ้ือธง ภปร. 1,100.00 ตกลงราคา นายวรเกษม งามสุทธิ 1,100.00 นายวรเกษม งามสุทธิ 1,100.00 ราคาเหมาะสม
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58 จ้างตรวจสอบและบ ารุงรักษาตู้เมน 7,490.00 ตกลงราคา บริษัท อยู่สบายเอ็นจิเนียร่ิง 7,490.00 บริษัท อยู่สบายเอ็นจิเนียร่ิง 7,490.00 ราคาเหมาะสม

จ่ายไฟฟ้า (MDB) เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

59 ซ้ือรถเข็นเอกสาร 9,416.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 9,416.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 9,416.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

60 จ้างท าป้ายบอกชั้นของอาคาร 4,922.00 ตกลงราคา ร้าน ทิวาริม 4,922.00 ร้าน ทิวาริม 4,922.00 ราคาเหมาะสม

พร้อมติดต้ัง บริเวณบันไดหนีไฟ

61 จ้างติดต้ังม่านปรับแสงบริเวณหน้าต่าง 5,885.00 ตกลงราคา ร้าน ทิวาริม 5,885.00 ร้าน ทิวาริม 5,885.00 ราคาเหมาะสม

ห้องท างาน ปรร. ชั้น 4

62 จ้างติดต้ังม่านปรับแสงบริเวณ 43,870.00 ตกลงราคา บริษัท ท.ีพ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ 43,870.00 บริษัท ท.ีพ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ 43,870.00 ราคาเหมาะสม

หน้าต่างห้องรับรอง ชั้น 9 จ ากัด จ ากัด

63 จ้างจัดท าป้ายคณะกรรมการพิทักษ์ 26,750.00 ตกลงราคา ร้าน ทิวาริม 26,750.00 ร้าน ทิวาริม 26,750.00 ราคาเหมาะสม

ระบบคุณธรรม ส านักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก

64 จ้างซ่อมเคร่ืองเรียงเอกสาร 11,770.00 ตกลงราคา บริษัท ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ 11,770.00 บริษัท ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ 11,770.00 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มโรงพิมพ)์ (2000) จ ากัด (2000) จ ากัด

65 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 2,450.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,450.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,450.00 ราคาเหมาะสม

66 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กบส.) 4,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,000.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,000.00 ราคาเหมาะสม
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67 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,500.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,500.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,500.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

68 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 4,990.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,990.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,990.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มช่วยอ านวยการ

69 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (สตป.) 3,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,000.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,000.00 ราคาเหมาะสม

70 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 2,050.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,050.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,050.00 ราคาเหมาะสม

71 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 29,960.00 ตกลงราคา บริษัท  ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง 29,960.00 บริษัท  ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง 29,960.00 ราคาเหมาะสม

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

72 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร 9 99,831.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 99,831.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 99,831.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

73 จ้างซ่อมกุญแจตู้ 15,836.00 ตกลงราคา ร้าน ทิวาริม 15,836.00 ร้าน ทิวาริม 15,836.00 ราคาเหมาะสม

74 จ้างล้างถังคูลล่ิง 40,767.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 40,767.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 40,767.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

75 จ้างซ่อมประตูทางเข้าห้อง ผอ.ศสล. 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ 3,210.00 บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ 3,210.00 ราคาเหมาะสม

พลัส จ ากัด พลัส จ ากัด
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76 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (ศบส.) 2,300.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ราคาเหมาะสม

77 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ (สตป.) 1,926.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

78 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 3,852.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,852.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,852.00 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มงานคลัง) สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

79 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1,926.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มงานคลัง) สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

80 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 3,852.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,852.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,852.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

81 จ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์และเอกสาร 75,600.00 ตกลงราคา บริษัท  เอสแอลเค 75,600.00 บริษัท  เอสแอลเค 75,600.00 ราคาเหมาะสม

ของศูนย์สรรหาและเลือกสรร ทรานสปอร์เตชั่น จ ากัด ทรานสปอร์เตชั่น จ ากัด

82 จ้างซ่อมเคร่ืองอัดส าเนาดิจิตอล 4,900.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,900.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,900.00 ราคาเหมาะสม

(ศสล.)

83 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ ก.พ. 82,818.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 82,818.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 82,818.00 ราคาเหมาะสม

ถนนพิษณุโลก จ ากัด จ ากัด

84 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สมว.) 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ราคาเหมาะสม
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85 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สพค.) 5,564.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 5,564.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 5,564.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

86 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สพค.) 3,852.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,852.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,852.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

87 จ้างปรับปรุงประตูห้องประชุมและ 99,724.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส 99,724.00 บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส 99,724.00 ราคาเหมาะสม

ประตูห้องน้ าชาย-หญิง ชั้น 9 จ ากัด จ ากัด

อาคารทีท่ าการหลังใหม่

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

88 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศสส.) 5,400.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,400.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,400.00 ราคาเหมาะสม

89 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ กลุ่มหอ้งสมุด 3,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,000.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,000.00 ราคาเหมาะสม

90 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 2,950.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,950.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,950.00 ราคาเหมาะสม

91 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 28,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 28,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 28,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ไพโรจน์  ภูมิศิรชโย 31,350.00 

3.นายพนมกร  พรรณนา 32,000.00 

92 เช่ารถบัสปรับอากาศ 28,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 28,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 28,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 28,500.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 29,000.00 
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93 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 21,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 21,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 21,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 24,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 27,000.00 
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