
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการเตรียม 501,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 475,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 475,000.00 เสนอรายละเอยีด

ความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคม (คณะรัฐศาสตร์) (คณะรัฐศาสตร์) งานจ้างฯ

อาเซียน : การพัฒนาหลักสูตรทักษะ ตรงตามที่

 ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างทีป่รึกษาโครงการฝึกอบรม 3,500,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3,400,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3,400,000.00 "

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ระยะที ่1  การหาความจ าเป็นในการ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

ฝึกอบรม เพือ่จัดท าหลักสูตรในการ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย)

อบรมผู้บริหารระดับสูงอาเซียน 

3 จ้างทีป่รึกษาโครงการเสริมสร้าง 8,000,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8,000,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8,000,000.00 "

ความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ส าหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย)

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2555

หนา้ที ่1 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือขายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1,880,000.00 สอบราคา 1.บริษัท อนิสแตนท์ เซอร์วิสเซส 1,842,540.00 บริษัท อินสแตนท์เซอร์วิสเซส 1,842,540.00 เสนอรายละเอยีด

พร้อมติดต้ัง    จ ากดั จ ากัด คุณลักษณะ

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นิธิกร ซัพพลาย 1,877,850.00 ถูกต้องครบถ้วน

3. บริษัท สตรองเทค จ ากดั 1,907,810.00 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

ต่ าสุด

หนา้ที ่2 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาย้ายตู้สาขาโทรศัพท์ 700,000.00 พิเศษ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากัด 642,000.00 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากัด 642,000.00 เสนอรายละเอยีด

พร้อมติดต้ัง ส านักงาน ก.พ. งานจ้างฯ

จังหวัดนนทบุรี ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสาร 1,800,000.00 พิเศษ บริษัท เอสแอลเค ทรานสปอร์- 1,600,000.00 บริษัท เอสแอลเค ทรานสปอร์- 1,600,000.00 "

ส านักงาน ก.พ. เตชั่น จ ากัด เตชั่น จ ากัด

3 จา้งเหมายา้ยระบบคอมพวิเตอร์ 3,424,000.00 พิเศษ บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 3,103,000.00 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 3,103,000.00 "

และอปุกรณ์พร้อมติดต้ัง และจดัเตรียม

ห้อง Server เพือ่รองรับการยา้ยระบบฯ

ไปยงัอาคารส านักงาน ก.พ. หลังใหม่

ส านักงาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุรี

4 จา้งเหมาด าเนินโครงการพฒันา 2,110,000.00 พิเศษ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จ ากัด 2,090,000.00 บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จ ากัด 2,090,000.00 "

นวัตกรรม เพือ่เตรียมก าลังคนคุณภาพ

ส าหรับขา้ราชการไทยในอนาคต 

หนา้ที ่3 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

5 จ้างเหมาบริการดูแลระบบต่าง ๆ 900,000.00 พิเศษ บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 900,000.00 บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 900,000.00 เสนอรายละเอยีด

ภายในอาคารทีท่ าการส านักงาน ก.พ. งานจ้างฯ

หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

6 จ้างเหมาด าเนินกิจกรรมการเตรียม 1,756,400.00 พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,735,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,735,000.00 "

ก าลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ (นิด้า) (นิด้า)

หนา้ที ่4 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จา้งปรับปรุงระบบสายไฟฟา้แรงต่ า 594,800.00 กรณีพิเศษ การไฟฟ้านครหลวง จังหวัดนนทบุรี 594,800.00 การไฟฟ้านครหลวง จังหวัดนนทบุรี 594,800.00 เสนอรายละเอยีด

อาคารพฒันานิเวศน์ ส านักงาน ก.พ. งานจ้างฯ

จงัหวัดนนทบุรี ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จา้งเหมาด าเนินโครงการประเมินผล 1,315,080.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,315,080.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,315,080.00 ยื่นข้อเสนอ

การจดัสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) (สถาบันวิจัยสังคม) (สถาบันวิจัยสังคม) โครงการ

และการใช้ประโยชน์จากนักเรียน ตรงตามที่

ทุนรัฐบาล ประจ าปี 2555 ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา
เหมาะสม

3 จา้งเหมาด าเนินโครงการเผยแพร่ขอ้มูล 3,500,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3,500,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3,500,000.00 "

ขา่วสาร เพือ่สร้างความรู้ ความเขา้ใจ

และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

ของส านักงาน ก.พ.

หนา้ที ่5 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างถ่ายเอกสาร 960.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 960.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 960.00 ราคาเหมาะสม

2 จ้างเหมาน าข้อมูลเข้าระบบ 79,394.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ดีเวล กรุ๊ป จ ากัด 79,394.00 บริษัท ดีเวล กรุ๊ป จ ากัด 79,394.00 ราคาต่ าสุด

e - Accreditation 2.บริษัท ชุนบ็อก จ ากัด 90,736.00 

3.บริษัท แปซิฟิค ลีนุกซ์ จ ากัด 85,065.00 

3 จ้างแยกสี 5,992.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 5,992.00 บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 5,992.00 ราคาเหมาะสม

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

5 จ้างถ่ายเอกสาร 12,881.50 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 12,881.50 ร้านดับเบิล้คิวซี 12,881.50 ราคาเหมาะสม

6 เช่าห้องประชุมและเคร่ืองฉายภาพ 27,500.00 ตกลงราคา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 27,500.00 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 27,500.00 ราคาเหมาะสม

(บริษทั ปาร์คโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด) (บริษทั ปาร์คโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด)

7 วัสดุงานบ้านงานครัว 35,845.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 35,845.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 35,845.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างพิมพ์แฟ้มนักเรียนทุน 9,737.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด 9,737.00 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด 9,737.00 ราคาต่ าสุด

2.วรจักร เซ็นเตอร์ 10,366.16 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนัแสน สแกนเนอร์ 10,665.76 

9 เช่าห้องประชุมและเคร่ืองฉาย LCD 17,500.00 ตกลงราคา โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 17,500.00 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 17,500.00 ราคาเหมาะสม

(บริษัท ขอนแก่นบุรี จ ากัด) (บริษัท ขอนแก่นบุรี จ ากัด)

หนา้ที ่6 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

10 จ้างถ่ายเอกสาร 4,757.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 4,757.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 4,757.00 ราคาเหมาะสม

11 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 13,012.50 ตกลงราคา 1.ร้านบอสโก ถา่ยเอกสาร (นายทัศนะ ตรีโสภา) 13,012.50 ร้านบอสโก ถา่ยเอกสาร (นายทศันะ ตรีโสภา) 13,012.50 ราคาต่ าสุด
2.ร้านถ่ายเอกสาร พูลสุข 19,125.00 
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.สุทธิพงษ์ 26,212.50 

12 จ้างเหมาสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF พร้อมท าลิงค์ 39,999.65 ตกลงราคา 1.บริษัท โรเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 39,999.65 บริษัท โรเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 39,999.65 ราคาต่ าสุด
จากหน้าสารบัญ และน าไฟล์ข้อมูลหนังสือ 2.บริษัท มิราเคิล ซิสเต็มส์ จ ากัด 47,271.53 
เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

13 วัสดุงานบ้านงานครัว 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ฟาร์อีสต์เพียร์เลส 21,400.00 บริษัท ฟาร์อีสต์เพียร์เลส 21,400.00 ราคาเหมาะสม

(ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด (ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด
14 จ้างถ่ายเอกสาร 43,036.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 43,036.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 43,036.00 ราคาเหมาะสม

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,661.92 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 1,661.92 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 1,661.92 ราคาเหมาะสม

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,992.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 5,992.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 5,992.00 ราคาเหมาะสม

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,844.95 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 3,844.95 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 3,844.95 ราคาเหมาะสม

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 825.27 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 825.27 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 825.27 ราคาเหมาะสม

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,537.70 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 6,537.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 6,537.70 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่7 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,725.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 18,725.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 18,725.00 ราคาเหมาะสม

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,968.55 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,968.55 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,968.55 ราคาเหมาะสม

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,722.92 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 11,722.92 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 11,722.92 ราคาเหมาะสม

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,969.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,969.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,969.00 ราคาเหมาะสม

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 99,946.56 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 99,946.56 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 99,946.56 ราคาเหมาะสม

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 98,054.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 98,054.80 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 98,054.80 ราคาเหมาะสม

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,380.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 8,380.00 ร้านอุดมพานิช 8,380.00 ราคาเหมาะสม

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,835.25 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,835.25 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,835.25 ราคาเหมาะสม

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,793.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 15,793.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 15,793.00 ราคาเหมาะสม

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,604.88 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 15,604.88 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 15,604.88 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 10,058.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 10,058.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 10,058.00 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,408.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 15,408.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 15,408.00 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,820.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 16,820.40 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 16,820.40 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,113.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,113.00 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,113.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,610.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 24,610.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 24,610.00 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ. แบค อินดัสตรี จ ากัด 4,000.00 บริษัท เจ.เจ. แบค อินดัสตรี จ ากัด 4,000.00 ราคาเหมาะสม

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 83,922.22 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 83,922.22 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 83,922.22 ราคาเหมาะสม

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 18,300.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 18,300.00 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,988.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 19,988.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 19,988.00 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 27,772.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 27,772.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 27,772.00 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,517.93 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 12,517.93 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 12,517.93 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,982.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 7,982.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 7,982.00 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,595.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 24,595.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 24,595.00 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,184.32 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 3,184.32 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 3,184.32 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,986.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 4,986.20 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 4,986.20 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,809.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 6,809.00 ร้านอุดมพานิช 6,809.00 ราคาเหมาะสม

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,800.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 3,800.00 ร้านอุดมพานิช 3,800.00 ราคาเหมาะสม

47 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,495.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,495.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,495.00 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,700.00 ตกลงราคา บริษัท ไซเบอร์กราฟฟิกส์ (2000) จ ากดั 10,700.00 บริษัท ไซเบอร์กราฟฟิกส์ (2000) จ ากดั 10,700.00 ราคาเหมาะสม

49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จ ากัด 6,420.00 บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จ ากัด 6,420.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด์ จ ากัด 7,704.00 บริษัท เนชั่นไวด์ จ ากัด 7,704.00 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 34,485.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 34,485.00 ร้านอุดมพานิช 34,485.00 ราคาเหมาะสม

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,353.30 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,353.30 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,353.30 ราคาเหมาะสม

53 ซ้ือน้ ายาเคมีล้างสระว่ายน้ า 81,855.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 81,855.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 81,855.00 ราคาเหมาะสม

อาคารศูนย์สุขภาพ ส านักงาน ก.พ. เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

 จังหวัดนนทบุรี

54 ซ้ือ Transfer-kit เคร่ืองพิมพ์ 15,515.00 ตกลงราคา บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ 15,515.00 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ 15,515.00 ราคาเหมาะสม

HP Color Laser Jet 5550 ประจ า จ ากัด จ ากัด

กบส.

55 จ้างซ่อมห้องน้ าอาคาร 7  และกอ๊กซ้ิงค์ 13,910.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 13,910.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 13,910.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ล้างจานห้องเบรคอาคาร 3 ชั้น 2 เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง มคีวามช านาญ

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

56 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 73,749.75 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 73,749.75 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 73,749.75 "

 ส านักงาน ก.พ จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

57 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารของ 25,953.92 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 25,953.92 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 25,953.92 เนื่องจากผู้รับจ้าง

 กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

58 จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบ 16,478.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 16,478.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 16,478.00 "

แยกส่วนห้องหมวดยานยนต์ จ ากัด จ ากัด

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

59 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์และ 3,350.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,350.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,350.00 "

จอคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานคลัง)

60 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์และ 3,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,200.00 "

เคร่ือส ารองไฟฟ้า (กลุ่มงานคลัง)

61 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กบส.) 4,800.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,800.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,800.00 "

62 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศสล.) 1,900.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,900.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,900.00 "

63 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 1,550.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,550.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,550.00 "
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

64 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สตค.) 4,300.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,300.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,300.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

65 ซ้ือพรมดักฝุ่น 95,873.71 ตกลงราคา บริษัท ยูนิต้า จ ากัด 95,873.71 บริษัท ยูนิต้า จ ากัด 95,873.71 ราคาเหมาะสม

66 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 16,718.75 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 16,718.75 บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 16,718.75 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ทีท่ าการส านักงาน ก.พ. หลังใหม่ จ ากัด จ ากัด มคีวามช านาญ

จังหวัดนนทบุรี ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

67 จ้างกั้นห้องมั่นคง ชั้น 2 อาคาร 25,680.00 ตกลงราคา บริษัท ท.ีพ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส จ ากัด 25,680.00 บริษัท ท.ีพ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส จ ากัด 25,680.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. หลังใหม่

จังหวัดนนทบุรี

68 จ้างซ่อมตู้น้ าด่ืม 4,510.05 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 4,510.05 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,510.05 ราคาเหมาะสม

จ ากัด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

69 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กจ.) 4,800.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,800.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,800.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

70 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศสส.) 2,664.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,664.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,664.30 "

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

71 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ และ 9,630.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 9,630.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 9,630.00 "

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สตค.) สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

72 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,306.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,306.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,306.30 "

(โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ) สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

73 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สมว.) 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

74 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สวพ.) 7,383.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 7,383.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 7,383.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

75 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศบส.) 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 "

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

76 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 4,547.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,547.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,547.50 เนื่องจากผู้รับจ้าง

 สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

77 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 2,996.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,996.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,996.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

78 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศแบบ 48,685.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 48,685.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 48,658.00 "

แยกส่วน ส านักงาน ก.พ. เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

จังหวัดนนทบุรี

79 ซ้ือเทปกันล่ืน 4,479.00 ตกลงราคา บริษัท ยูนิต้า จ ากัด 4,479.00 บริษัท ยูนิต้า จ ากัด 4,479.00 ราคาเหมาะสม

80 ซ้ือบัตรตอกเวลา 2,311.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 2,311.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 2,311.20 ราคาเหมาะสม

81 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 38,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 38,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 38,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 46,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 54,000.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

82 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1.นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 24,000.00 นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 24,000.00 ราคาต่ าสุด
2.นายพรชัย  ฉัตรชนะโชติ 24,800.00
3.นางสาวสุวมาลย ์ ศักด์ิตระกูลกล้า 25,000.00

83 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 3,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 3,500.00 ราคาต่ าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 3,700.00
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 3,900.00

84 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1.นายประสงค์  จันทร์อาภาส 6,000.00 นายประสงค์  จันทร์อาภาส 6,000.00 ราคาต่ าสุด
2.นายรติกร  หันตุลา 6,200.00
3.นายอัฐพล  จะเรียมพันธ์ 6,300.00

85 เช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ 45,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 45,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 45,500.00 ราคาต่ าสุด
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 66,400.00
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 73,500.00

86 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 33,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 33,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 33,000.00 ราคาต่ าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 37,000.00
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 41,000.00

87 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 33,600.00 ตกลงราคา 1.นายประสงค์  จันทร์อาภาส 33,600.00 นายประสงค์  จันทร์อาภาส 33,600.00 ราคาต่ าสุด
2.นายธนาธิป  สุระเสียง 36,800.00
3.นายศักด์ิขรินทร์  เถิงเพ่งพันธ์ 36,800.00

88 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,370.00 ตกลงราคา 1.นายอัครเดช  วิทยาบ ารุง 5,370.00 นายอัครเดช  วิทยาบ ารุง 5,370.00 ราคาต่ าสุด
2.นายดุสิต  ช านิวิกัยเวช 5,400.00
3.นายประกาศิต  แสนหล้า 5,400.00
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89 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 40,000.00 ตกลงราคา 1.นายสุชาติ  ด าพลับ 40,000.00 นายสุชาติ  ด าพลับ 40,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายอนุเชษฐ์  คลองร้ัว 40,800.00

3.นายสมคิด  ด าดี 41,600.00

90 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 40,000.00 ตกลงราคา 1.นายนิกรรัตน์  อินต๊ะมายะ 40,000.00 นายนิกรรัตน์  อินต๊ะมายะ 40,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายชนาวุธ  ทาปัญญา 40,400.00

3.นายประวิทย์  ด้วงทรง 40,400.00

91 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,400.00 ตกลงราคา 1.นางศริกุล  ชนินทร์เศรษฐ์ 8,400.00 นางศริกุล  ชนินทร์เศรษฐ์ 8,400.00 ราคาต่ าสุด

2.นายประสิทธิ ์ แพรด า 8,800.00

3.ดต.ศิริพงษ์  ฟักแฟง 9,000.00
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