
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�างที่ปรึกษาดําเนินโครงการ 1,841,400.00 ตกลง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' 1,750,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' 1,750,000.00 เสนอรายละเอียด

ปรับปรุงระบบการพัฒนาข�าราชการ                                 งานจ�างฯ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ�างที่ปรึกษาดําเนินโครงการพัฒนา 1,200,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,200,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,195,000.00 "

เชิงรุกด�วยการเรียนรู�ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส' ป:งบประมาณ 

พ.ศ. 2558

3 จ�างที่ปรึกษาดําเนินโครงการ 2,400,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร' 2,400,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร' 2,400,000.00 "

สรรหาเชิงรุก 

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ�างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนกุมภาพันธ. 2558
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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�างที่ปรึกษาดําเนินโครงการประเมินผล 1,923,375.00 ตกลง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,571,900.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,569,000.00 เสนอรายละเอียด

กระบวนการทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการ งานจ�างฯ

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 ซื้อขายครุภัณฑ'คอมพิวเตอร'และ 6,289,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท แอ็ดวานซ'อินฟอร'เมชั่น 5,581,000.00 บริษัท แอ็ดวานซ'อินฟอร'เมชั่น 5,581,000.00 เสนอรายละเอียด

อุปกรณ'พร�อมติดตั้ง โครงการพัฒนา ด�วยวิธีการทาง     เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) คุณลักษณะของ

ระบบคอมพิวเตอร'ของสํานักงาน ก.พ. อิเล็กทรอนิกส' 2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล 6,163,200.00 ครุภัณฑ'คอมพิวเตอร'

เพื่อรองรับ IPv6     โปรดักส' จํากัด และอุปกรณ'

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�างดําเนินโครงการพัฒนา 2,268,200.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร' 2,263,500.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร' 2,254,500.00 เสนอรายละเอียด

นักเรียนทุนรัฐบาลทุน UIS งานจ�างฯ

ป:งบประมาณ พ.ศ. 2557  และ ตรงตามที่

ป:งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อ สํานักงาน ก.พ. 

เตรียมความพร�อมกLอนเข�ารับ กําหนด และ

ราชการ เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ�างเหมาดําเนินโครงการดูแลนักเรียน 1,827,900.00 พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' 1,827,900.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' 1,827,900.00 "

แรกบรรจุ 2 ป:

3 จ�างเหมาบริการบํารุงรักษาโปรแกรม 388,000.00 พิเศษ บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด 374,500.00 บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด 370,000.00 "

ระบบฐานข�อมูลเพื่อรองรับการแตLงตั้ง

นักบริหารระดับสูง (Senior Executive

 Information System : SEIS)
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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 ซื้อน้ําดื่ม 10,663.62 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย' ไอ วอเตอร' จํากัด 10,663.62 บริษัท หยดทิพย' ไอ วอเตอร' จํากัด 10,663.62 ราคาเหมาะสม

2 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. 4,950.00 สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. 4,950.00 ราคาเหมาะสม

3 จ�างถLายเอกสารพร�อมเข�าเลLม 1,498.00 ตกลงราคา  ร�านดับเบิ้ลคิวซี 1,498.00 ร�านดับเบิ้ลคิวซี 1,498.00 ราคาเหมาะสม

4 จ�างเคลือบลามิเนต 2,140.00 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,140.00 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,140.00 ราคาเหมาะสม

5 จ�างถLายเอกสาร 16,000.00 ตกลงราคา 1. ร�านดับเบิ้ลคิวซี 16,000.00  ร�านดับเบิ้ลคิวซี 16,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห�างหุ�นสLวนสามัญก_อปป:` ปริ้น 18,000.00 

3. Hi Speed Copy print 20,000.00 

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,593.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 47,593.60 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 47,593.60 ราคาเหมาะสม

7 จ�างถLายเอกสาร 10,289.50 ตกลงราคา ร�านดับเบิ้ลคิวซี 10,289.50 ร�านดับเบิ้ลคิวซี 10,289.50 ราคาเหมาะสม

8 จ�างทําตรายาง 470.80 ตกลงราคา  ห�างหุ�นสLวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ' 470.80  ห�างหุ�นสLวนจํากัด สากลตรายางและการพิมพ' 470.80 ราคาเหมาะสม

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,952.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 35,952.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 35,952.00 ราคาเหมาะสม

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,904.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 49,904.80 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 49,904.80 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

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 43,295.41 ตกลงราคา ห�างหุ�นสLวนจํากัด วิริยะ 1995 43,295.41 ห�างหุ�นสLวนจํากัด วิริยะ 1995 43,295.41 ราคาเหมาะสม

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,983.26 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 26,983.26 บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 26,983.26 ราคาเหมาะสม

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,936.64 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร' จํากัด 8,936.64 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร' จํากัด 8,936.64 ราคาเหมาะสม

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,823.50 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 11,823.50 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 11,823.50 ราคาเหมาะสม

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 82,924.57 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ'กระดาษ จํากัด 82,924.57 บริษัท สหภัณฑ'กระดาษ จํากัด 82,924.57 ราคาเหมาะสม

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,851.15 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 13,851.15 บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 13,851.15 ราคาเหมาะสม

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,857.80 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 4,857.80 บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 4,857.80 ราคาเหมาะสม

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 96,986.94 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 96,986.94 บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 96,986.94 ราคาเหมาะสม

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,599.40 ตกลงราคา ห�างหุ�นสLวนจํากัดเรียมแก�ว 48,599.40 ห�างหุ�นสLวนจํากัดเรียมแก�ว 48,599.40 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด' มีเดีย คอม แอนด' มีเดีย

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,055.74 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ'กระดาษ จํากัด 24,055.74 บริษัท สหภัณฑ'กระดาษ จํากัด 24,055.74 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

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,556.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999)  จํากัด 11,556.00 บริษัท สินทองชัย (1999)  จํากัด 11,556.00 ราคาเหมาะสม

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 91,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ เจ แบค อินดัสตรี จํากัด 91,000.00 บริษัท เจ เจ แบค อินดัสตรี จํากัด 91,000.00 ราคาเหมาะสม

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,784.00 ตกลงราคา ห�างหุ�นสLวนสามัญ อุดมสาส'น 40,784.00 ห�างหุ�นสLวนสามัญ อุดมสาส'น 40,784.00 ราคาเหมาะสม

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,794.61 ตกลงราคา ห�างหุ�นสLวนจํากัด วิริยะ 1995 11,794.61 ห�างหุ�นสLวนจํากัด วิริยะ 1995 11,794.61 ราคาเหมาะสม

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,680.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร' จํากัด 25,680.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร' จํากัด 25,680.00 ราคาเหมาะสม

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,964.17 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 24,964.17 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 24,964.17 ราคาเหมาะสม

27 ซื้อหนังสือพิมพ'และวารสารวิชาการ 8,680.00 ตกลงราคา ร�านแตงโมสาส'น 8,680.00 ร�านแตงโมสาส'น 8,680.00 ราคาเหมาะสม

28 ซื้อหนังสือพิมพ'และวารสารวิชาการ 8,530.00 ตกลงราคา ร�านแตงโมสาส'น 8,530.00 ร�านแตงโมสาส'น 8,530.00 ราคาเหมาะสม

29 ซื้อวารสารวิชาการตLางประเทศ 26,900.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ' จํากัด 26,900.00 บริษัท นิพนธ' จํากัด 26,900.00 ราคาเหมาะสม

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,622.40 ตกลงราคา บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 4,622.40 บริษัท ต�นไม�ทอง จํากัด 4,622.40 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

31 ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร 5,885.00 ตกลงราคา บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 5,885.00 บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 5,885.00 ราคาเหมาะสม

32 จ�างเปลี่ยนถLายน้ํามันเครื่อง ENGINE FIRE 58,771.89 ตกลงราคา บริษัท พัฒนายนต'ชลบุรี จํากัด 58,771.89 บริษัท พัฒนายนต'ชลบุรี จํากัด 58,771.89 ราคาเหมาะสม

PUMP และเครื่อง GENERATOR

33 จ�างซLอมเครื่องปริ้นเตอร' (สตค.) 2,782.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 2,782.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 2,782.00 ราคาเหมาะสม

34 จ�างซLอมเครื่องสํารองไฟฟmา (กค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 1,284.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 1,284.00 ราคาเหมาะสม

35 ซื้อวัสดุงานซLอม 98,785.61 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ'เจริญ จํากัด 98,785.61 บริษัท สุวรรณ'เจริญ จํากัด 98,785.61 ราคาเหมาะสม

36 จ�างซLอมเครื่องปรับอากาศ 99,889.85 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 99,889.85 บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 99,889.85 ราคาเหมาะสม

สํานักงานก.พ.

37 จ�างซLอมเครื่องสํารองไฟฟmาของระบบ 2,782.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 2,782.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 2,782.00 ราคาเหมาะสม

กล�องวงจรปnด (อาคาร 3)

38 จ�างซLอมจอของระบบกล�องวงจรปnด (อาคาร 1) 4,815.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 4,815.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 4,815.00 ราคาเหมาะสม

39 จ�างซLอมเครื่องสํารองไฟฟmา 6,420.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 6,420.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 6,420.00 ราคาเหมาะสม

และจอคอมพิวเตอร' (ศสล.)

40 จ�างซLอมเครื่องโทรสาร (กจ.) 5,243.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 5,243.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 5,243.00 ราคาเหมาะสม
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41 จ�างซLอมเครื่องสํารองไฟฟmา (กบส.) 1,284.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 1,284.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 1,284.00 ราคาเหมาะสม

42 จ�างซLอมเครื่องคอมพิวเตอร'โน_ตบุ_ค (ศสส.) 3,745.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 3,745.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 3,745.00 ราคาเหมาะสม

43 จ�างซLอมเครื่องสแกนเนอร' (ศกศ.) 6,420.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 6,420.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 6,420.00 ราคาเหมาะสม

44 จ�างซLอมเครื่องปริ้นเตอร' (สตค.) 1,926.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 1,926.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 1,926.00 ราคาเหมาะสม

45 จ�างซLอมเครื่องสํารองไฟฟmา (ศสล.) 1,284.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 1,284.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 1,284.00 ราคาเหมาะสม

46 จ�างซLอมเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคาร 4 98,119.00 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 98,119.00 บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 98,119.00 ราคาเหมาะสม

และอาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ.

47 จ�างซLอมจอระบบกล�องวงจรปnด 16,264.00 ตกลงราคา ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 16,264.00 ร�าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร'วิส 16,264.00 ราคาเหมาะสม

อาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ.

48 ซื้อต�นไม� 340.00 ตกลงราคา ร�าน 4 ส. พันธุ'ไม�ประดับ 340.00 ร�าน 4 ส. พันธุ'ไม�ประดับ 340.00 ราคาเหมาะสม

49 เชLารถตู�ปรับอากาศ 21,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด 21,000.00 บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด 21,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห�างหุ�นสLวนจํากัด ไทยแสน บริการ 22,500.00 

3. ห�างหุ�นสLวนจํากัด มายเวย' แทรเวล 24,000.00 
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50 เชLารถตู�ปรับอากาศ 11,000.00 ตกลงราคา 1. กมลชัยรถเชLา (นายกมลชัย  โม�ชัย) 11,000.00  กมลชัยรถเชLา (นายกมลชัย  โม�ชัย) 11,000.00 ราคาต่ําสุด

2. นายทรงศักดิ์  ลัดลงเมือง 13,500.00 

3. นายมนตรี  พยุงทั้ง 15,000.00 

51 เชLารถบัสปรับอากาศ 84,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด 84,000.00 บริษัท เวคินทร' แทรเวล จํากัด 84,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห�างหุ�นสLวนจํากัด ไทยแสน บริการ 86,000.00 

3. ห�างหุ�นสLวนจํากัด มายเวย' แทรเวล 87,000.00 
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