
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการสร้างและพัฒนา 36,520,000.00 ตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 36,500,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 36,500,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ผู้น า "หลักสูตรการพัฒนา ในราชการ ในราชการ โครงการ

นักบริหารระดับสูง : ผู้น าทีม่ีวิสัยทัศน์ ตรงตามที่

และคุณธรรม (นบส.1)"  รุ่นที ่78 ส านักงาน ก.พ.

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนเมษายน 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 จ้างเหมาจัดท าส่ือส าหรับโครงการ 250,000.00 พิเศษ 1. บริษัท โกลบอลอินเตอร์- 250,000.00 บริษัท โกลบอลอินเตอร์- 250,000.00 เสนอรายละเอยีด

"แสดงผลงานวิจัยนักเรียนทุนรัฐบาล :     คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด งานจ้างฯ

ผลงานทีฝ่ากไว้กับก้าวต่อไปทีย่ั่งยืน" 2. บริษัท คาริสม่า มีเดีย จ ากดั 695,500.00 ตรงตามที่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 3. บริษัท ซิน คัมปานี จ ากดั 800,000.00 ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

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 จ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพือ่เผยแพร่ 1,400,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ยูเนียน อุลตร้าไวโอเร็ต 470,400.00 บริษัท ยูเนียน อุลตร้าไวโอเร็ต 470,400.00 เสนอรายละเอยีด

องค์ความรู้     จ ากัด จ ากัด งานจ้างฯ

2  ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮ้ัว 524,086.00 ถูกต้องครบถ้วน

3.  บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์ 549,980.00 ตรงตามที่

    พบัลิสชิ่ง จ ากดั ส านักงาน ก.พ. 

4.  บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จ ากดั 578,656.00 ก าหนด และ

5.  ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อรุณการพมิพ์ 613,320.00 เสนอราคา

6.  บริษัท จดุทอง จ ากดั 671,960.00 ต่ าสุด

7. โรงพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 674,500.00 
8.  บริษัท ออนป้า จ ากดั 680,000.00 
9.  บริษัท จ.ีบี.พ ีเซ็นเตอร์ จ ากดั 736,160.00 
10. บริษัท เอส.เอม็.ซี. คอร์เนอร์ จ ากดั 752,000.00 
11. บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากดั 793,000.00 
12. บริษัท ฐานการพมิพ ์จ ากดั 1,071,070.00 

13. บริษัท มันเดยค์รีเอชั่น  จ ากดั 1,114,940.00 
14. บริษัท แอดวานซ์ กราฟ ีจ ากดั -
15. บริษัท วงศ์สว่างพบัลิชชิ่ง แอนด์ -

     พร้ินต้ิง จ ากดั

(ผู้เสนอราคา ล าดับ 14 และ 15

 ยื่นหลักฐานการเสนอราคา

 ไม่ครบถว้นถกูต้อง)
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างถ่ายเอกสาร 17,490.00 ตกลงราคา ร้านโฟกัสมาสเตอร์พร้ินต์ 17,490.00 ร้านโฟกัสมาสเตอร์พร้ินต์ 17,490.00 ราคาเหมาะสม

2 จ้างถ่ายเอกสาร 11,475.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 11,475.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 11,475.00 ราคาเหมาะสม

3 จ้างถ่ายเอกสาร 2,800.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 2,800.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 2,800.00 ราคาเหมาะสม

4 จ้างถ่ายเอกสาร 7,199.20 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 7,199.20 ร้านดับเบิล้คิวซี 7,199.20 ราคาเหมาะสม

5 จ้างแยกสี 1,712.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,712.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,712.00 ราคาเหมาะสม

6 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,155.60 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,155.60 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,155.60 ราคาเหมาะสม

7 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 12,300.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 12,300.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 12,300.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างถ่ายเอกสาร 12,028.80 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 12,028.80 ร้านดับเบิล้คิวซี 12,028.80 ราคาเหมาะสม

9 เช่าเคร่ืองฉายแอลซีดี โปรเจคเตอร์ 6,000.00 ตกลงราคา โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน 6,000.00 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน 6,000.00 ราคาเหมาะสม

รีสอร์ทแอนด์สปา (บริษัท ประสิทธิธ์ร จ ากัด) รีสอร์ทแอนด์สปา (บริษัท ประสิทธิธ์ร จ ากัด)

10 จ้างจัดนิทรรศการส าหรับโครงการ 99,510.00 ตกลงราคา 1. บริษัท คาริสม่า มีเดีย จ ากัด 99,510.00 บริษัท คาริสม่า มีเดีย จ ากัด 99,510.00 ราคาต่ าสุด

มหกรรม HDR Day 2. บริษทั โกลบอลอนิเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั 106,893.00 

3. บริษัท ชิน คัมปานี จ ากัด 114,276.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

11 จ้างเหมาจัดหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 4,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน 4,000.00 นายมนูญ  ประจัน 4,000.00 ราคาเหมาะสม

12 ซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 99,938.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 99,938.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 99,938.00 ราคาต่ าสุด

2. บริษทั แกนด์วิสต้า โซลูชั่น จ ากัด 107,000.00 

3. บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จ ากดั 123,050.00 

13 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 34,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟริส์ท ออฟฟศิ เซอร์วสิ 34,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส 34,000.00 ราคาต่ าสุด

2. บริษัท อาร์ สเปซไวร์ จ ากัด 35,310.00 

3. บริษัท พลัส เทคโนโลยี จ ากัด 36,380.00 

14 ซ้ือวัสดุส านกังาน (ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 46,010.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 46,010.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 46,010.00 ราคาเหมาะสม

15 จ้างท าตรายางส าเร็จรูป 770.40 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 770.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 770.40 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

16 จ้างถ่ายเอกสาร 5,210.40 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 5,210.40 ร้านดับเบิล้คิวซี 5,210.40 ราคาเหมาะสม

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

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 680.91 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 680.91 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 680.91 ราคาเหมาะสม

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,032.55 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 1,032.55 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 1,032.55 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,460.84 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 2,460.84 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 2,460.84 ราคาเหมาะสม

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,818.77 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 10,818.77 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 10,818.77 ราคาเหมาะสม

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,736.44 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 3,736.44 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 3,736.44 ราคาเหมาะสม

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,766.77 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,766.77 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,766.77 ราคาเหมาะสม

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,327.12 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 35,327.12 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 35,327.12 ราคาเหมาะสม

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 ราคาเหมาะสม

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,895.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 40,895.40 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 40,895.40 ราคาเหมาะสม

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,410.82 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 7,410.82 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 7,410.82 ราคาเหมาะสม

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,162.86 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,162.86 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,162.86 ราคาเหมาะสม

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,332.20 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 13,332.20 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 13,332.20 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 14,573.40 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 14,573.40 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 14,573.40 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,692.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 8,692.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 8,692.00 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 36,069.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 36,069.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 36,069.00 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,461.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 49,461.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 49,461.00 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,277.58 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนวิริยะ 1995 1,277.58 ห้างหุน้ส่วนวิริยะ 1995 1,277.58 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 27,038.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 27,038.90 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 27,038.90 ราคาเหมาะสม

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,806.92 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 13,806.92 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 13,806.92 ราคาเหมาะสม

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 44,307.63 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,307.63 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,307.63 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,342.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 11,342.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 11,342.00 ราคาเหมาะสม

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,812.07 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 7,812.07 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 7,812.07 ราคาเหมาะสม
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40 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 8,135.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 8,135.00 ร้านแตงโมสาส์น 8,135.00 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือหนังสือวิชาการต่างประเทศ 2,167.50 ตกลงราคา บริษัท เอเชียบุค๊ จ ากัด 2,167.50 บริษัท เอเชียบุค๊ จ ากัด 2,167.50 ราคาเหมาะสม

สาขา Siam Paragon สาขา Siam Paragon

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,416.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 9,416.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 9,416.00 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,297.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 18,297.00 บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 18,297.00 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,324.47 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 41,324.47 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 41,324.47 ราคาเหมาะสม

45 จ้างขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ 32,450.00 ตกลงราคา นายไสว  มั่นค า 32,450.00 นายไสว  มั่นค า 32,450.00 ราคาเหมาะสม

ภายในส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

46 จ้างปรับปรุงห้องน้ าชั้น 9 อาคาร 98,440.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็น ดีไซน์ พลัส 98,440.00 บริษัท ทริปเปิล้ เอ็น ดีไซน์ พลัส 98,440.00 ราคาเหมาะสม

ทีท่ าการหลังใหม่ ส านักงาน ก.พ. จ ากัด จ ากัด

จังหวัดนนทบุรี

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 99,510.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 99,510.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 99,510.00 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

48 จ้างร้ือถอนทีน่ั่งติดผนัง บริเวณ 35,738.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 35,738.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 35,738.00 ราคาเหมาะสม

ในห้องอาคาร 8 ชั้น 1 เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง
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49 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร 7 77,981.60 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 77,981.60 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 77,981.60 ราคาเหมาะสม

และห้องประชุมจินดา ณ สงขลา จ ากัด จ ากัด

50 จ้างซ่อมห้องน้ าชาย ชั้น 10 อาคาร 23,540.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 23,540.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 23,540.00 ราคาเหมาะสม

จอดรถ และฝ้าเพดาน ชั้น 4 จ ากัด จ ากัด

51 จ้างขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ 66,864.00 ตกลงราคา นายไสว  มั่นค า 66,864.00 นายไสว  มั่นค า 66,864.00 ราคาเหมาะสม

ภายในส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

52 จา้งซ่อมระบบแสงสว่างหอ้งเลขานกุาร 36,598.82 ตกลงราคา บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น 36,598.82 บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น 36,598.82 ราคาเหมาะสม

ชั้น 5 และห้องประชุม 2,3 ชั้น 9 เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

53 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศอาคาร 10,593.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น 10,593.00 บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น 10,593.00 ราคาเหมาะสม

ทีท่ าการหลังใหม่ ส านักงาน ก.พ. เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

จังหวัดนนทบุรี

54 จ้างขนย้ายโต๊ะคอมพิวเตอร์ 28,340.00 ตกลงราคา บริษัท เอสแอลเค ทรานสปอร์- 28,340.00 บริษัท เอสแอลเค ทรานสปอร์- 28,340.00 ราคาเหมาะสม

พร้อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 4 เตชั่น จ ากัด เตชั่น จ ากัด

ไปยังอาคาร 8 ชั้น 1

55 ซ้ือธงชาติ 2,750.00 ตกลงราคา นายวรเกษม  งามสุทธิ 2,750.00 นายวรเกษม  งามสุทธิ 2,750.00 ราคาเหมาะสม

56 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ กลุ่มงานคลัง 1,400.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,400.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,400.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่9 จาก 11



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

57 จ้างซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้ า อาคาร 4 2,803.40 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 2,803.40 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 2,803.40 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

58 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง 6,420.00 บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง 6,420.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

59 จ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบชิลเลอร์ 71,690.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 71,960.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 71,960.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

60 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 3,100.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,100.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,100.00 ราคาเหมาะสม

61 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 41,499.95 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 41,499.95 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 41,499.95 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

62 จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา 21,614.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 21,614.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 21,614.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

63 จ้างปรับปรุงห้องของ สวพ. 33,170.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 33,170.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 33,170.00 ราคาเหมาะสม

และอาคาร 6 เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

64 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,103.00 ตกลงราคา บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ 3,103.00 บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ 3,103.00 ราคาเหมาะสม

ของกลุ่มงานคลัง โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

65 จ้างปรับปรุงบันไดบริเวณหน้าห้อง 12,840.00 ตกลงราคา ร้าน ทิวาริม 12,840.00 ร้าน ทิวาริม 12,840.00 ราคาเหมาะสม

เอนกประสงค์ ชั้น 1
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66 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 20,116.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 20,116.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 20,116.00 ราคาต่ าสุด

2. นายธนกร  มูลวงษ์ 24,000.00 

67 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,996.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 2,996.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 2,996.00 ราคาต่ าสุด

2. นายธนกร  มูลวงษ์ 3,000.00 

68 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,400.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ไอเชียงราย จ ากัด 8,400.00 บริษัท ไอเชียงราย จ ากัด 8,400.00 ราคาต่ าสุด

2. เชียงราย อินเตอร์ ทราเวล 9,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเอกชัย 9,900.00 

69 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. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไทนแสน บริการ 30,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 31,000.00 

70 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 60,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 60,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 60,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไทนแสน บริการ 63,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 64,500.00 

71 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 9,000.00 ตกลงราคา 1. ร้านสไมล์ ทราเวล (รถเช่า) 9,000.00 ร้านสไมล์ ทราเวล (รถเช่า) 9,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ร้านสมมะลวนคาร์เร็น 10,500.00 

72 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 4,280.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 4,280.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 4,280.00 ราคาต่ าสุด

2. นายธนกร  มูลวงษ์ 4,500.00 
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