
ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ�างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 1,249,600.00 ตกลง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,249,600.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,227,600.00 ยื่นข�อเสนอ

ระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง และ โครงการ

พัฒนาเครื่องมือ การติดตามและประเมินผล ตรงตามที่

การใช�ประโยชน7กลุ8มกําลังคนคุณภาพ สํานักงาน ก.พ.

ในระบบราชการ กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ�างที่ปรึกษาดําเนินโครงการพัฒนาแนวทาง 1,350,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 1,350,000.00 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 1,350,000.00 "

การส8งเสริมจริยธรรมและการป?องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ กรณีการยื่นแสดงรายการทรัพย7สิน

และหนี้สินของข�าราชการพลเรือน

3 จ�างที่ปรึกษาดําเนินโครงการประเมินและติดตามผล 1,350,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1,330,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1,330,000.00 "

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ข�าราชการพลเรือน

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ�างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือน ธันวาคม 2557
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

4 จ�างที่ปรึกษาโครงการสร�างและพัฒนาผู�นํา 9,700,000.00 ตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 9,592,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 9,570,000.00 ยื่นข�อเสนอ

"โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู�บริหารส8วนราชการ โครงการ

(นบส.2)" รุ8นที่ 7 ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ�างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 22,858,800.00 คัดเลือก บริษัท เอพีเอ็ม กรุIป โซลูชั่น จํากัด 22,858,800.00 บริษัท เอพีเอ็ม กรุIป โซลูชั่น จํากัด 22,840,000.00 ยื่นข�อเสนอ

การบริหารจัดการสําหรับผู�บริหารระดับสูง โครงการฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื้อขายคอมพิวเตอร7และอุปกรณ7พร�อมติดตั้ง 19,334,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส7 จํากัด 19,131,600.00   บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส7 จํากัด 19,131,600.00 เสนอรายละเอียด

ด�วยวิธีการทาง 2. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิชั่น (ไทยแลนด7) จํากัด 19,188,000.00 คุณลักษณะของ

อิเล็กทรอนิกส7 3. บริษัท แนส คอมพ7 เอ็ดดูเคท จํากัด 19,274,000.00 ครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7

4. บริษัท เอ.ไอ.ซี. คอมพิวเทค จํากัด 19,304,000.00 และอุปกรณ7

พร�อมติดตั้ง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และ

เสนอราคา

ต่ําสุด
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ�างเหมาดําเนินการจัดพิธีถวายสัตย7ปฏิญาณ 1,500,000.00 พิเศษ บริษัท อาร7.พี.มีเดีย กรุIป จํากัด 1,499,979.50 บริษัท อาร7.พี.มีเดีย กรุIป จํากัด 1,456,879.50 เสนอรายละเอียด

เพื่อเปQนข�าราชการที่ดีและพลังของแผ8นดิน งานจ�างฯ

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตรงตามที่

5 ธันวาคม 2557 สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ�างเดินสายสัญญาณ สายโทรศัพท7 และสายไฟฟ?า 920,200.00 พิเศษ 1. บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 880,000.00 บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 880,000.00 เสนอรายละเอียด

อาคาร 3 2. บริษัท อิควิป แมน จํากัด 890,000.00 งานจ�างฯ

3. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส7 จํากัด ไม8ผ8านคุณสมบัติเบื้องต�น ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

ต่ําสุด

3 จ�างเพื่อดําเนินกิจกรรมการสื่อสารเชิงรุก 8,023,792.00 พิเศษ 1. บริษัท ซิน คัมปานี จํากัด 8,023,792.00 บริษัท ซิน คัมปานี จํากัด 8,010,000.00 "

2. บริษัท ธีมา มีเดีย แอนด7 คอนซัลแตนท7 จํากัด 8,700,000.00 

3. บริษัท โกลบอลอินเตอร7 คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 9,200,000.00 
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

4 จ�างเหมาดําเนินโครงการรณรงค7เผยแพร8คุณธรรม 4,500,000.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7 4,535,500.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7 4,495,000.00 เสนอรายละเอียด

จริยธรรม และการป?องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ งานจ�างฯ

ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื้อขายโปรแกรม Acrobat Professional 11 224,700.00 สอบราคา 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 147,553.00       บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 147,553.00 เสนอรายละเอียด

2. บริษัท อาร7 ที เอส (2003) จํากัด 182,980.07       คุณลักษณะเฉพาะของ

3. ห�างหุ�นส8วนจํากัด ทางพาณิชย7 186,200.00       โปรแกรม Acrobat

4. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 188,748.00       Professional 11

ถูกต�อง ครบถ�วน

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และ

เสนอราคา

ต่ําสุด

2 ซื้อขายเครื่องโทรสาร 158,380.00 สอบราคา 1. บริษัท ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด 51,360.00 บริษัท ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด 51,360.00 เสนอรายละเอียด

2. บริษัท บลูเวบ คอร7ปอเรชั่น จํากัด 81,213.00 คุณลักษณะเฉพาะของ

3. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 109,140.00 เครื่องโทรสาร

4. บริษัท จอยวิชั่น จํากัด 133,345.32 ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และ

เสนอราคา

ต่ําสุด
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

3 ซื้อขายครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7และอุปกรณ7 1,881,000.00 สอบราคา บริษัท แอIดวานซ7อินฟอร7เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 1,843,300.00 บริษัท แอIดวานซ7อินฟอร7เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 1,829,914.00 เสนอรายละเอียด

พร�อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบเครือข8าย คุณลักษณะเฉพาะของ

ของสํานักงาน ก.พ. ครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7ฯ

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และ

เสนอราคา

ต่ําสุด
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 13,135.32 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย7 ไอ วอเตอร7 จํากัด 13,135.32        บริษัท หยดทิพย7 ไอ วอเตอร7 จํากัด 13,135.32 ราคาเหมาะสม

2 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ห�างหุ�นส8วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ราคาเหมาะสม

3 จ�างทําตรายาง 2,000.00 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ7 2,000.00 ห�างหุ�นส8วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ7 2,000.00 ราคาเหมาะสม

4 จ�างเคลือบลามิเนตด�าน 1,738.75 ตกลงราคา  บริษัท บูรพา ยู.วีเทรด จํากัด 1,738.75 บริษัท บูรพา ยู.วีเทรด จํากัด 1,738.75 ราคาเหมาะสม

5 จ�างเข�าเล8มไสกาว 3,745.00 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนจํากัด ไบน7ดิ้ง เซ็นเตอร7 3,745.00 ห�างหุ�นส8วนจํากัด ไบน7ดิ้ง เซ็นเตอร7 3,745.00 ราคาเหมาะสม

6 จ�างเคลือบลามิเนตใส 842.63 ตกลงราคา  บริษัท บูรพา ยู.วีเทรด จํากัด 842.63 บริษัท บูรพา ยู.วีเทรด จํากัด 842.63 ราคาเหมาะสม

7 จ�างแยกสี 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร7กรุIป จํากัด 6,420.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร7กรุIป จํากัด 6,420.00 ราคาเหมาะสม

8 จ�างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร7กรุIป จํากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร7กรุIป จํากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

9 จ�างเคลือบลามิเนตด�าน 1,404.38 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วีเทรด จํากัด 1,404.38 บริษัท บูรพา ยู.วีเทรด จํากัด 1,404.38 ราคาเหมาะสม

10 จ�างทําตรายาง 556.40 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ7 556.40 ห�างหุ�นส8วนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ7 556.40 ราคาเหมาะสม

11 จ�างถ8ายเอกสาร 16,000.00 ตกลงราคา ร�านดับเบิ้ลคิวซี 16,000.00 ร�านดับเบิ้ลคิวซี 16,000.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

12 จ�างพิมพ7เอกสารดําเนินการสอบ 21,543.18 ตกลงราคา 1. บริษัท จันวาณิชย7 จํากัด 21,543.18 บริษัท จันวาณิชย7 จํากัด 21,543.18 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท มิตรชัยนนท7บล็อก จํากัด 29,389.16 

3. บริษัท นิว คัม มาร7เก็ตติ้ง จํากัด 30,889.03 

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,088.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร7 จํากัด 41,088.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร7 จํากัด 41,088.00 ราคาเหมาะสม

14 จ�างทํากระเปaา 95,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด 95,000.00 บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด 95,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ร�าน มี มี่ มาร7เก็ตติ้ง 100,000.00 

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,102.76 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 31,102.76 บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 31,102.76 ราคาเหมาะสม

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,725.10 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 13,725.10 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 13,725.10 ราคาเหมาะสม

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,516.02 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟbศเมท จํากัด (มหาชน) 1,516.02 บริษัท ออฟฟbศเมท จํากัด (มหาชน) 1,516.02 ราคาเหมาะสม

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,213.88 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 14,213.88 ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 14,213.88 ราคาเหมาะสม

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,864.55 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟbศเวิร7ค จํากัด 19,864.55 บริษัท ออฟฟbศเวิร7ค จํากัด 19,864.55 ราคาเหมาะสม

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,958.60 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟbศเวิร7ค จํากัด 14,958.60 บริษัท ออฟฟbศเวิร7ค จํากัด 14,958.60 ราคาเหมาะสม

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,500.00 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 1,500.00 ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 1,500.00 ราคาเหมาะสม
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22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 38,551.03 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟbศเวิร7ค จํากัด 38,551.03 บริษัท ออฟฟbศเวิร7ค จํากัด 38,551.03 ราคาเหมาะสม

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 36,647.50 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 36,647.50 บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 36,647.50 ราคาเหมาะสม

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร7 จํากัด 49,305.60 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร7 จํากัด 49,305.60 ราคาเหมาะสม

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,161.15 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 49,161.15 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 49,161.15 ราคาเหมาะสม

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,571.20 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร7 จํากัด 21,571.20 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร7 จํากัด 21,571.20 ราคาเหมาะสม

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,375.45 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 14,375.45 บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 14,375.45 ราคาเหมาะสม

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 87,173.33 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ7กระดาษ จํากัด 87,173.33 บริษัท สหภัณฑ7กระดาษ จํากัด 87,173.33 ราคาเหมาะสม

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,478.40 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 5,478.40 บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 5,478.40 ราคาเหมาะสม

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,631.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 48,631.50 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 48,631.50 ราคาเหมาะสม

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด 4,066.00 บริษัท ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด 4,066.00 ราคาเหมาะสม

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,932.12 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ7กระดาษ จํากัด 31,932.12 บริษัท สหภัณฑ7กระดาษ จํากัด 31,932.12 ราคาเหมาะสม
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33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,045.50 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 6,045.50 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 6,045.50 ราคาเหมาะสม

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,800.00 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนสามัญ อุดมสาส7น 10,800.00 ห�างหุ�นส8วนสามัญ อุดมสาส7น 10,800.00 ราคาเหมาะสม

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,336.35 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 46,336.35 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 46,336.35 ราคาเหมาะสม

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,609.32 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 32,609.32 ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิริยะ 1995 32,609.32 ราคาเหมาะสม

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,937.76 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 20,937.76 บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 20,937.76 ราคาเหมาะสม

38 ซื้อหนังสือพิมพ7และวารสารวิชาการ 8,370.00 ตกลงราคา ร�านแตงโมสาส7น 8,370.00 ร�านแตงโมสาส7น 8,370.00 ราคาเหมาะสม

39 ซื้อหนังสือพิมพ7และวารสารวิชาการ 7,660.00 ตกลงราคา ร�านแตงโมสาส7น 7,660.00 ร�านแตงโมสาส7น 7,660.00 ราคาเหมาะสม

40 ซื้อวารสารวิชาการต8างประเทศ 31,000.00 ตกลงราคา บริษัท  นิพนธ7  จํากัด 31,000.00 บริษัท  นิพนธ7  จํากัด 31,000.00 ราคาเหมาะสม

41 ซื้อวารสารวิชาการต8างประเทศ 33,000.00 ตกลงราคา บริษัท  นิพนธ7  จํากัด 33,000.00 บริษัท  นิพนธ7  จํากัด 33,000.00 ราคาเหมาะสม

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ7 (ประเทศไทย) จํากัด 19,260.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ7 (ประเทศไทย) จํากัด 19,260.00 ราคาเหมาะสม

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,431.92 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ7กระดาษ จํากัด 13,431.92 บริษัท สหภัณฑ7กระดาษ จํากัด 13,431.92 ราคาเหมาะสม
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44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 3,852.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 3,852.00 ราคาเหมาะสม

45 จ�างซ8อมหลังคาโครงเหล็ก บริเวณด�านข�าง 56,282.00 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิริญญา เอ็นจิเนียริ่ง 56,282.00 ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิริญญา เอ็นจิเนียริ่ง 56,282.00 ราคาเหมาะสม

สระว8ายน้ําฝdeงอาคาร 5

46 ซื้อวัสดุงานซ8อม 99,308.84 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ7เจริญ จํากัด 99,308.84 บริษัท สุวรรณ7เจริญ จํากัด 99,308.84 ราคาเหมาะสม

47 จ�างซ8อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 83,620.50 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 83,620.50 บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 83,620.50 ราคาเหมาะสม

48 จ�างซ8อมระบบปdfมน้ํารักษาแรงดัน (Booster Pump) 99,831.00 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนจํากัด ปวรุตม7 เอ็นจิเนียริ่ง 99,831.00 ห�างหุ�นส8วนจํากัด ปวรุตม7 เอ็นจิเนียริ่ง 99,831.00 ราคาเหมาะสม

บริเวณอาคาร 3 และอาคาร 9

49 จ�างซ8อมรถจักรยานยนต7ราชการและ 740.00 ตกลงราคา เงินสด 740.00 เงินสด 740.00 ราคาเหมาะสม

จัดทํากุญแจสํารองห�องทํางาน

50 จ�างซ8อมเครื่องปริ้นเตอร7 (ชอ.) 1,230.50 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 1,230.50 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 1,230.50 ราคาเหมาะสม

51 จ�างซ8อมจอคอมพิวเตอร7 (สพค.) 2,675.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 2,675.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 2,675.00 ราคาเหมาะสม

52 จ�างซ8อม BUSDUCT ในตู� MDB อาคารที่ทําการ 99,510.00 ตกลงราคา บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด7ซัพพลาย จํากัด 99,510.00 บริษัท โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด7ซัพพลาย จํากัด 99,510.00 ราคาเหมาะสม

สํานักงาน ก.พ.

53 จ�างซ8อมเครื่องโปรเจ็คเตอร7 (สพข.) 27,820.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 27,820.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 27,820.00 ราคาเหมาะสม

54 จ�างบริการดับไฟบริเวณสํานักงาน ก.พ. 150.00 ตกลงราคา เงินสด 150.00 เงินสด 150.00 ราคาเหมาะสม
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55 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,950.00 ตกลงราคา เงินสด 4,950.00 เงินสด 4,950.00 ราคาเหมาะสม

56 จ�างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษกลุ8มโรงพิมพ7 240.00 ตกลงราคา เงินสด 240.00 เงินสด 240.00 ราคาเหมาะสม

57 จ�างซ8อมไมโครโฟนประชุม (กบส.) 16,794.72 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร7วิส จํากัด 16,794.72 บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร7วิส จํากัด 16,794.72 ราคาเหมาะสม

58 ซื้ออะไหล8นาฬิกาติดผนัง 250.00 ตกลงราคา เงินสด 250.00 เงินสด 250.00 ราคาเหมาะสม

59 จ�างซ8อมเครื่องสํารองไฟฟ?า (สตค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 1,284.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 1,284.00 ราคาเหมาะสม

60 จ�างซ8อมเครื่องสํารองไฟฟ?า (สตค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 1,284.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 1,284.00 ราคาเหมาะสม

61 จ�างซ8อมเครื่องคอมพิวเตอร7โนIตบุIค (ศสส.) 3,745.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 3,745.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 3,745.00 ราคาเหมาะสม

62 จ�างซ8อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 48,802.70 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 48,802.70 บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 48,802.70 ราคาเหมาะสม

63 จ�างซ8อมเครื่องสํารองไฟฟ?าของระบบ 4,066.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 4,066.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 4,066.00 ราคาเหมาะสม

กล�องวงจรปbด

64 จ�างซ8อมเครื่องสํารองไฟฟ?า(ห�องตู�สาขา 2,033.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 2,033.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 2,033.00 ราคาเหมาะสม

โทรศัพท7 อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ.)

65 จ�างซ8อมเครื่องปริ้นเตอร7 (กค.) 2,675.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 2,675.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 2,675.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที� 14 จาก 16



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

66 จ�างซ8อมฝ?าห�องที่ปรึกษาระบบราชการ 17,376.80 ตกลงราคา ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิริญญา เอ็นจิเนียริ่ง 17,376.80 ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิริญญา เอ็นจิเนียริ่ง 17,376.80 ราคาเหมาะสม

ชั้น 4 อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ.

67 จ�างซ8อมเครื่องปริ้นเตอร7 (กบส.) 4,975.50 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 4,975.50 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 4,975.50 ราคาเหมาะสม

68 ซื้อกระถางต�นไม� 49,860.00 ตกลงราคา ร�านผดุงฉัตร 49,860.00 ร�านผดุงฉัตร 49,860.00 ราคาเหมาะสม

69 จ�างซ8อมมอเตอร7ปdfมน้ําและอุปกรณ7 75,435.00 ตกลงราคา บริษัท ซาคานา พูล แอนด7 สวิม จํากัด 75,435.00 บริษัท ซาคานา พูล แอนด7 สวิม จํากัด 75,435.00 ราคาเหมาะสม

ของระบบสระว8ายน้ํา

70 ซื้อต�นไม� 38,420.00 ตกลงราคา บริษัท เวิลด7 แพลนท7 เซ็นเตอร7 จํากัด 38,420.00 บริษัท เวิลด7 แพลนท7 เซ็นเตอร7 จํากัด 38,420.00 ราคาเหมาะสม

71 จ�างซ8อมเครื่องปริ้นเตอร7 (สตป.) 3,745.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 3,745.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 3,745.00 ราคาเหมาะสม

72 จ�างซ8อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ําเย็น 47,540.10 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 47,540.10 บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 47,540.10 ราคาเหมาะสม

73 ซื้อวัสดุงานซ8อม 89,230.51 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ7เจริญ จํากัด 89,230.51 บริษัท สุวรรณ7เจริญ จํากัด 89,230.51 ราคาเหมาะสม

74 จ�างซ8อมเครื่องสแกนเนอร7 (สวพ.) 535.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 535.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 535.00 ราคาเหมาะสม

75 จ�างซ8อมเครื่องปริ้นเตอร7 (ศจ.) 2,247.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 2,247.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร7วิส 2,247.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

76 เช8ารถตู�ปรับอากาศ 6,600.00 ตกลงราคา 1. VAN VIP HATYAI (นายพรชัย  ขุนบํารุง) 6,600.00 VAN VIP HATYAI (นายพรชัย  ขุนบํารุง) 6,600.00 ราคาต่ําสุด

2. นายยุทธศักดิ์  มั่งมี 7,200.00 

3. ปลายฟ?า แวนกรุIป 7,500.00 

77 เช8ารถตู�ปรับอากาศ 22,200.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร7 แทรเวล จํากัด 22,200.00 บริษัท เวคินทร7 แทรเวล จํากัด 22,200.00 ราคาต่ําสุด

2. ห�างหุ�นส8วนจํากัด ไทยแสน บริการ 24,000.00 

3. ห�างหุ�นส8วนจํากัด มายเวย7 แทรเวล 25,800.00 

78 เช8ารถบัสปรับอากาศและรถตู�ปรับอากาศ 67,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร7 แทรเวล จํากัด 67,000.00 บริษัท เวคินทร7 แทรเวล จํากัด 67,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห�างหุ�นส8วนจํากัด ไทยแสน บริการ 70,300.00 

3. ห�างหุ�นส8วนจํากัด มายเวย7 แทรเวล 72,000.00 

79 เช8ารถตู�ปรับอากาศ 5,000.00 ตกลงราคา 1. นายธรรมนูญ  รังทอง 5,000.00 นายธรรมนูญ  รังทอง 5,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ว8าที่ ร.ต.เกริกเกียรติ  หุตะมาน 5,200.00 

3. นายปdญญานนท7  ครสาย 5,400.00 

80 เช8ารถตู�ปรับอากาศ 38,000.00 ตกลงราคา 1. นายประวิทย7 ชัยสิทธิ์นุสรณ7 38,000.00 นายประวิทย7 ชัยสิทธิ์นุสรณ7 38,000.00 ราคาต่ําสุด

2. นายณัฐวุฒิ  ศรีใจวงศ7 43,500.00 

3. นายสมใจ จันทร7รุ8งศรี 45,000.00 

81 เช8ารถตู�ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ 28,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัทเวคินทร7 แทรเวล จํากัด 28,500.00 บริษัทเวคินทร7 แทรเวล จํากัด 28,500.00 ราคาต่ําสุด

2. บริษัทไทยแสน บริการ จํากัด 30,300.00 

3. บริษัทมายเวย7 แทรเวล จํากัด 31,500.00 
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