
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จา้งทีป่รึกษาโครงการพฒันา 45,060,550.00 คัดเลือก 1. บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น 45,000,000.00 บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น 45,000,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจดัการ    จ ากัด จ ากัด โครงการ

แกผู้่บริหารระดับสูงภาครัฐ 2. บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป 51,311,022.00 ตรงตามที่

   เซ็นเตอร์ จ ากัด ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

ต่ าสุด

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนมกราคม 2556
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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 าเนินโครงการรณรงค์เผยแพร่ 7,673,400.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7,673,400.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7,673,400.00 เสนอรายละเอยีด

คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน งานจ้างฯ

การทุจริตประพฤติมิชอบ ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างเหมาด าเนินโครงการเสริมสร้าง 666,675.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 660,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 660,000.00 "

ความรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต  

ข้าราชการ รุ่นที ่6-8
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาด าเนินโครงการส่ือสาร 4,525,030.00 พิเศษ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 4,064,930.00 บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 4,064,930.00 เสนอรายละเอยีด

และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานจ้างฯ

เชิงรุก (ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือโทรทัศน)์ ตรงตามที่

 ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างเหมาด าเนินโครงการสร้าง 1,500,000.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1,500,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1,500,000.00 "

และพัฒนาเครือข่ายการพิทักษ์

ระบบคุณธรรมในระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างจัดท าส่ือการสอนการใช้โปรแกรม 1,100,000.00 สอบราคา 1. บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จ ากัด 450,000.00 บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จ ากัด 450,000.00 เสนอรายละเอยีด

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 2. บริษัท พาบุญมา จ ากัด 750,000.00 งานจ้างฯ

ระดับกรม (DPIS) Version 5.0 3. บริษัท แมงโก ้มัลติมีเดีย จ ากดั 882,750.00 ถูกต้องครบถ้วน

 4. บริษัท อฟัวาแลนท์ จ ากดั 930,000.00 ตรงตามที่

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 จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบการ 93,023.00 ตกลงราคา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 93,023.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 93,023.00 ราคาเหมาะสม

พิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation)

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

3 จ้างท าตรายาง 203.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 203.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 203.30 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

4 จ้างท าตรายาง 1,048.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 1,048.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 1,048.60 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

5 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 93,000.00 ตกลงราคา 1.ร้านดับเบิล้คิวซี 93,000.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 93,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนสามัญก๊อปปี ้ปร้ิน 97,500.00 

3.Hi Speed Copy Print 100,000.00 

6 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 11,183.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 11,183.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 11,183.00 ราคาเหมาะสม

7 จ้างท าแผ่นป้ายแผนปฏิบัติการ 1,500.00 ตกลงราคา 1.ร้านดับเบิล้คิวซี 1,500.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 1,500.00 ราคาต่ าสุด

(Action Plan) ของ สพข. 2.ห้างหุน้ส่วนสามัญ ก๊อปปี ้ปร้ิน 1,700.00 

3.Hi Speed Copy Print 1,800.00 

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,992.90 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 7,992.90 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 7,992.90 ราคาเหมาะสม

10 จ้างแยกสี 1,284.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,284.00 บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,284.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่5 จาก 15



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

11 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 706.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 706.20 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 706.20 ราคาเหมาะสม

12 จ้างแยกสี 5,350.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 5,350.00 บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 5,350.00 ราคาเหมาะสม

13 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,412.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,412.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,412.40 ราคาเหมาะสม

14 ซ้ือน้ าด่ืม 12,899.92 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 12,899.92 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 12,899.92 ราคาเหมาะสม

15 จ้างท าตรายาง 820.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 820.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 820.00 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

16 จ้างถ่ายเอกสาร 21,370.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 21,370.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 21,370.00 ราคาเหมาะสม

17 จ้างท าตรายาง 4,547.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 4,547.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 4,547.50 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

18 จ้างแยกสี 14,124.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 14,124.00 บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 14,124.00 ราคาเหมาะสม

19 จ้างเคลือบพีวีซีใส 802.50 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 802.50 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 802.50 ราคาเหมาะสม

20 จ้างถ่ายเอกสาร 585.00 ตกลงราคา เงินสด 585.00 เงินสด 585.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

21 จ้างท าตรายาง 706.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 706.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 706.20 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

22 จ้างถ่ายเอกสาร 3,952.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 3,952.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 3,952.00 ราคาเหมาะสม

23 จ้างถ่ายเอกสาร 5,062.40 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 5,062.40 ร้านดับเบิล้คิวซี 5,062.40 ราคาเหมาะสม

24 จ้างพิมพ์จุลสารการพัฒนา 78,540.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพเพญ็วานิสย์ 78,540.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 78,540.00 ราคาต่ าสุด

ข้าราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2556 2.บริษัท แดงส์ การพิมพ์ 83,160.00 

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุเนตร์ฟิล์ม 98,868.00 

25 จ้างถ่ายเอกสาร 680.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 680.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 680.00 ราคาเหมาะสม

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,402.20 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 14,402.20 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 14,402.20 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 320.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 320.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 320.00 ราคาเหมาะสม

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,796.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 14,796.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 14,796.00 ราคาเหมาะสม

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,820.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 40,820.50 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 40,820.50 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,433.79 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 20,433.79 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 20,433.79 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,374.25 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 47,374.25 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 47,374.25 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,680.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 25,680.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 25,680.00 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,864.16 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,864.16 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,864.16 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 42,818.19 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 42,818.19 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 42,818.19 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 44,928.23 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,928.23 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,928.23 ราคาเหมาะสม

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,281.16 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 47,281.16 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 47,281.16 ราคาเหมาะสม

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,284.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,284.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,284.20 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,734.30 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 3,734.30 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 3,734.30 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,403.29 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 18,403.29 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 18,403.29 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 29,972.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 29,972.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 29,972.00 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,084.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 4,084.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 4,084.00 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,819.20 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 49,819.20 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 49,819.20 ราคาเหมาะสม

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

  

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,008.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 6,008.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 6,008.00 ราคาเหมาะสม

  

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,217.65 ตกลงราคา บริษัท เปเปอร์ไทย จ ากัด 20,217.65 บริษัท เปเปอร์ไทย จ ากัด 20,217.65 ราคาเหมาะสม

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,978.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 18,978.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 18,978.00 ราคาเหมาะสม

  

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,147.05 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้วฯ 47,147.05 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้วฯ 47,147.05 ราคาเหมาะสม

  

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,124.62 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 13,124.62 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 13,124.62 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 27,037.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 27,037.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 27,037.00 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,640.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 4,640.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 4,640.00 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,630.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 9,630.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 9,630.00 ราคาเหมาะสม

เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 70,407.07 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 70,407.07 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 70,407.07 ราคาเหมาะสม

  

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,590.30 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,590.30 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,590.30 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,521.70 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 18,521.70 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 18,521.70 ราคาเหมาะสม

  

55 ซ้ือหนังสือวิชาการต่างประเทศ 19,343.70 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะบุค๊สโตร์ 19,343.70 บริษัท คิโนะคูนิยะบุค๊สโตร์ 19,343.70 ราคาเหมาะสม

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,573.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 25,573.00 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 25,573.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,590.30 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,590.30 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,590.30 ราคาเหมาะสม

  

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,579.30 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 39,579.30 บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 39,579.30 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,297.94 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 21,297.94 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 21,297.94 ราคาเหมาะสม

  

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,436.83 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 22,436.83 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 22,436.83 ราคาเหมาะสม

  

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,032.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 4,032.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 4,032.00 ราคาเหมาะสม

  

62 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (สกม.) 1,444.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,444.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,444.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

63 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศสล.) 2,514.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,514.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,514.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

64 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ (สตค.) 1,926.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

65 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ศสล.) 676.24 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 676.24 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 676.24 ราคาเหมาะสม

66 จ้างซ่อมพืน้บริเวณสระว่ายน้ า 98,012.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 98,012.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 98,012.00 ราคาเหมาะสม

ฝ่ังอาคารทีท่ าการหลังใหม่ เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

67 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 2,996.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,996.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,996.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

68 ซ้ือต้นไม้ 29,300.00 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 29,300.00 บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 29,300.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

69 ซ้ือพาร์ติชั่น 21,785.20 ตกลงราคา บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 21,785.20 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 21,785.20 ราคาเหมาะสม

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

70 จ้างซ่อมย้ายม่านปรับแสงและ 4,708.00 ตกลงราคา ร้าน ทิวาริม 4,708.00 ร้าน ทิวาริม 4,708.00 ราคาเหมาะสม

จัดท าสต๊ิกเกอร์

71 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 69,025.70 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 69,025.70 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 69,025.70 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

และส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก

72 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 60,487.10 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 60,487.10 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 60,487.10 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

73 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 10,800.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 10,800.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 10,800.00 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มโรงพิมพ)์

74 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,200.00 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มโรงพิมพ)์

75 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,354.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,354.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,354.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มงานห้องสมุด สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

76 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,728.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,728.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,728.50 ราคาเหมาะสม

กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

77 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,728.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,728.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,728.50 ราคาเหมาะสม

กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

78 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (ศกศ.) 2,100.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,100.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,100.00 ราคาเหมาะสม

79 จ้างซ่อมหลังคาบริเวณสระว่ายน้ า 49,434.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 49,434.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 49,434.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

80 จ้างซ่อมเคร่ืองไสกาว (กลุ่มโรงพิมพ)์ 13,696.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 13,696.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 13,696.00 ราคาเหมาะสม

81 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (สตค.) 4,990.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,990.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,990.00 ราคาเหมาะสม

82 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 3,584.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,584.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,584.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

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

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

84 จ้างซ่อมเคร่ืองอ่าน DVD ROM 2,514.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,514.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,514.50 ราคาเหมาะสม

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศกศ.) สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

85 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 87,932.60 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 87,932.60 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 87,932.60 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

และส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

86 ซ้ือบันไดอลูมิเนียมและวัสดุงานซ่อม 66,541.16 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 66,541.16 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 66,541.16 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

87 จ้างซ่อมทางลาดและปรับปรุงประตู 68,480.00 ตกลงราคา บริษัท ท.ีพ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ 68,480.00 บริษัท ท.ีพ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ 68,480.00 ราคาเหมาะสม

ห้องประชุม 2 ชั้น 9 จ ากัด จ ากัด

อาคารทีท่ าการหลังใหม่

จังหวัดนนทบุรี

88 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 19,200.00 ตกลงราคา 1.นายชุมพล  ตุละ 19,200.00 นายชุมพล  ตุละ 19,200.00 ราคาต่ าสุด

2.นายปัตพงษ์  แก้วกล่ า 20,000.00 

3.นายวิทวัช  บุญโยดม 20,800.00 

89 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 

90 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 57,000.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 57,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 57,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด นิวฟ้าใหม่ 62,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.ท.ีเอส.แทรเวล 66,000.00 

91 เช่ารถบัสปรับอากาศ 49,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 49,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 49,000.00 ราคาต่ าสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 52,500.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 54,100.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

92 เช่ารถบัสปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 18,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 18,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 19,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 19,500.00 

93 เช่ารถบัสปรับอากาศ 99,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 99,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 99,500.00 ราคาต่ าสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 102,500.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 105,500.00 

94 เช่ารถบัสปรับอากาศ 91,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 91,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 91,500.00 ราคาต่ าสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 95,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 97,500.00 
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