
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาวิเคราะห/์ประมวลผล 393,100.00 ตกลง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 390,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 390,000.00 ยื่นข้อเสนอ

แบบสอบถามความคิดเห็นของ โครงการ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือน สิงหาคม 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 จ้างล้างท าความสะอาด 416,016.00   พิเศษ 1. บริษัท ดับบลิวทีเอส อนิเทลลิเจน 381,348.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 381,348.00 เสนอรายละเอยีด

เคร่ืองปรับอากาศ อาคารทีท่ าการ    เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด งานจ้างฯ

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 2. บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ.เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 416,016.00 ตรงตามที่

3. บริษทั บางกอก เอวิเอชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั 416,016.00 ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบ 420,000.00   พิเศษ 1.บริษทั เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จ ากดั 360,000.00   บริษทั เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จ ากดั 360,000.00 "

สายสัญญาณเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 2. บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 418,905.00   

ระบบเครือขา่ยอาคารส านักงาน ก.พ.
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

3 จ้างเหมาด าเนินกิจกรรมการจัดงาน 3,000,000.00 พิเศษ บริษัท อาร์.พ.ีมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 2,819,813.80 บริษัท อาร์.พ.ีมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 2,819,813.80 เสนอรายละเอยีด

ประชุมระหว่างส่วนราชการกับ งานจ้างฯ

ส านักงาน ก.พ.ประจ าปี พ.ศ. 2556 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด และ

             เสนอราคา

เหมาะสม

4 จ้างท าแผ่นตกแต่งไม้ปิดโต๊ะประชุม 187,250.00   พิเศษ บริษัท พี ฮอนเน็ท จ ากัด 187,250.00   บริษัท พี ฮอนเน็ท จ ากัด 187,250.00 "

5 จ้างขุดล้อมต้นไม้และย้ายต้นไม้ 358,664.00   พิเศษ บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 358,664.00   บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 358,664.00   "

สวนสมุนไพรส านักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างพิมพ์หนังสือและคู่มือ 960,000.00   สอบราคา 1. บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จ ากัด 788,440.20   บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จ ากัด 788,440.20   เสนอรายละเอยีด

2. บริษัท แอคทีฟ พร้ินท์ จ ากัด 791,686.00 งานจ้างฯ

3. บริษัท อันลิมิต พร้ินต้ิง จ ากัด 800,100.00 ถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัท ดอกเบีย้ จ ากัด 815,100.00 ตรงตามที่

5.  บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสชิ่ง จ ากัด 816,160.00 ส านักงาน ก.พ. 

6. บริษัท ยเูนียน อลุตร้าไวโอเร็ต จ ากดั 860,820.00 ก าหนด และ

7. บริษัท พ.ีเอ. ลีฟวิง่ จ ากัด 871,300.00 เสนอราคา

8. บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จ ากัด 874,404.00 ต่ าสุด

9. บริษัท ธุรการเจริญกิจ จ ากัด 907,776.00 

10. บริษัท ออนป้า จ ากัด 940,598.00 

11.  บริษทั วงศ์สว่างพบัลิชชิง่ แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากดั 981,029.50 

12. บริษัท คัลเลอร์บ๊อกซ์ จ ากัด 1,026,280.00 

13. บริษัท เจ-บิค๊ส์ เทรดด้ิง จ ากดั 1,106,619.80 

14. บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน) 1,348,649.40 

15. บริษัท มิสชั่น มีเดีย จ ากัด -

16. บริษัท พดัีบพลิว พร้ินต้ิง จ ากดั -

(ผู้เสนอราคา ล าดับ 15 และ 16

 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 ชื้อน้ าด่ืม 18,620.14 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 18,620.14 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 18,620.14 ราคาเหมาะสม

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ราคาเหมาะสม

3 จ้างแยกสี 2,568.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 2,568.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 2,568.00 ราคาเหมาะสม

4 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 2,696.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,696.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,696.40 ราคาเหมาะสม

5 จ้างเข้าเล่มไสกาว 6,420.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 6,420.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 6,420.00 ราคาเหมาะสม

6 จ้างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

7 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 449.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 449.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 449.40 ราคาเหมาะสม

8 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 8,870.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 8,870.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 8,870.00 ราคาเหมาะสม

9 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทาง 99,510.00 ตกลงราคา 1.บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 99,510.00 บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 99,510.00 ราคาต่ าสุด

การวางแผนและบริหารก าลังคน 2.บริษัท โกลด์ ฟีกเกอร์ จ ากัด 104,860.00 

ส าหรับส่วนราชการ 3.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เลย์ โปรเซส 107,000.00 

10 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,219.80 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,219.80 บริษัท บูรพา ย.ูว.ี เทรด จ ากัด 1,219.80 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

11 จ้างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กร๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

12 จ้างถ่ายเอกสาร 3,792.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 3,792.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 3,792.00 ราคาเหมาะสม

13 จ้างถ่ายเอกสาร 5,530.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 5,530.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 5,530.00 ราคาเหมาะสม

14 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมแม็กมุม 67,200.00 ตกลงราคา 1.ร้านดับเบิล้คิวซี 67,200.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 67,200.00 ราคาต่ าสุด

และจัดเข้าแฟ้ม 2.ห้างหุน้ส่วนสามัญก๊อปปี ้ปร้ิน 75,600.00 

3.ร้าน Hi Speed Copy Print 84,000.00 

15 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว 22,572.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 22,572.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 22,572.00 ราคาเหมาะสม

16 จ้างผลิตแผ่น CD-ROM บันทึกข้อมูล 48,150.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ด๊อกเตอร์ไอท ีแอนด์ คอนสตรัคชั่น 48,150.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ด๊อกเตอร์ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น 48,150.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท เน็ตไบร์ท จ ากัด 56,710.00 

17 จ้างพิมพ์หนังสือก าลังคนภาครัฐ 98,868.00 ตกลงราคา 1.ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 98,868.00 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 98,868.00 ราคาต่ าสุด

ในฝ่ายพลเรือน 2555 2.อมรการพิมพ์ 117,111.50 

3.โรงพิมพ์เทียมฝ่าการพิมพ์ 123,585.00 

18 จ้างถ่ายเอกสาร 4,800.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 4,800.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 4,800.00 ราคาเหมาะสม

19 จ้างถ่ายเอกสาร 3,710.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 3,710.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 3,710.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

20 จ้างถ่ายเอกสาร 2,750.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 2,750.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 2,750.00 ราคาเหมาะสม

21 จ้างถ่ายเอกสาร 6,818.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 6,818.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 6,818.00 ราคาเหมาะสม

22 จ้างท าตรายาง 642.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 642.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 642.00 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

23 จ้างพิมพ์หนังสือก าลังคนภาครัฐ 2555 99,750.75 ตกลงราคา 1.ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,750.75 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,750.75 ราคาต่ าสุด

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2.อมรการพิมพ์ 123,585.00 

3.โรงพิมพ์ เทียมฝ่าการพิมพ์ 128,881.50 

24 จ้างพิมพ์หนังสือ "สะท้อนมุมมอง 53,100.00 ตกลงราคา 1.บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 53,100.00 บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 53,100.00 ราคาต่ าสุด

มุ่งสู่อาเซียน" 2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ 57,138.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพเพญ็วานิสย์ 57,900.00 

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

26 จ้างแยกสี 17,976.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 17,976.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 17,976.00 ราคาเหมาะสม

27 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,348.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,348.20 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,348.20 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

28 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ แสดงผล 69,550.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ดรีมทีม ครีเอชั่น จ ากัด 69,550.00 บริษัท ดรีมทีม ครีเอชั่น จ ากัด 69,550.00 ราคาต่ าสุด

การด าเนินการพัฒนาข้าราชการ 2.บริษัท ทอม เน็ทเวิร์ค จ ากัด 90,590.00 

เพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ 3.บริษทั วันฟอร์ออล ออแกไนเซอร์ จ ากัด 83,460.00 

ประชาคมอาเซียน ของส่วนราชการ

ต่างๆ

29 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 7,532.00 ตกลงราคา เงินสด 7,532.00 เงินสด 7,532.00 ราคาเหมาะสม

   (1) 1.ร้าน07 ออฟฟิตเซ็นเตอร์    (1) 1.ร้าน07 ออฟฟิตเซ็นเตอร์

   (2) ร้านท๊อป ก๊อปปี้ 642.00    (2) ร้านท๊อป ก๊อปปี้

30 จ้างท าตรายาง 1,123.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 1,123.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 1,123.50 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

31 จ้างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

32 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 2,696.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,696.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,696.40 ราคาเหมาะสม

33 จ้างเข้าเล่มไสกาว 5,778.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 5,778.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 5,778.00 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 71,904.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 71,904.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 71,904.00 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,033.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 2,033.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 2,033.00 ราคาเหมาะสม
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36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 42,414.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 42,414.80 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 42,414.80 ราคาเหมาะสม

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,159.32      ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 5,159.32      บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 5,159.32      ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,500.00     ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  วิริยะ 1995 22,500.00     ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 22,500.00    ราคาเหมาะสม

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,175.25 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,175.25 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,175.25 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,462.40 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 17,462.40 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 17,462.40 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,534.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 22,534.20 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 22,534.20 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,992.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 5,992.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 5,992.00 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,404.56 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 22,404.56 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 22,404.56 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,260.62     ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 18,260.62     ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 18,260.62    ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,123.13     ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 18,123.13     ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 18,123.13    ราคาเหมาะสม
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46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,430.19     ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 12,430.19     บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 12,430.19    ราคาเหมาะสม

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,201.10      ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 7,201.10      บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 7,201.10      ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,241.18 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 39,241.18     ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 39,241.18    ราคาเหมาะสม

49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,716.50 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,716.50 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,716.50 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,813.64 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 20,813.64 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 20,813.64 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,462.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 28,462.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 28,462.00 ราคาเหมาะสม

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,921.45 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 47,921.45 บริษัท สหภัณฑ์หกระดาษ จ ากัด 47,921.45 ราคาเหมาะสม

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 9,630.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 9,630.00 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,380.50 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,380.50 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,380.50 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,752.86 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,752.86 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,752.86 ราคาเหมาะสม
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56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,815.99 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,815.99 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,815.99 ราคาเหมาะสม

57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 57,936.65 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 57,936.65 บริษัท สหภัณฑ์หกระดาษ จ ากัด 57,936.65 ราคาเหมาะสม

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,948.75 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,948.75 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,948.75 ราคาเหมาะสม

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 36,043.16 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 36,043.16 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 36,043.16 ราคาเหมาะสม

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,778.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 5,778.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 5,778.00 ราคาเหมาะสม

 

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,026.42 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 14,026.42 บริษัท สหภัณฑ์หกระดาษ จ ากัด 14,026.42 ราคาเหมาะสม

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,778.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 5,778.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 5,778.00 ราคาเหมาะสม

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,888.75 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,888.75 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,888.75 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

64 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,732.60 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 23,732.60 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 23,732.60 ราคาเหมาะสม

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 30,816.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 30,816.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 30,816.00 ราคาเหมาะสม
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66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,466.01 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 6,466.01 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 6,466.01 ราคาเหมาะสม

67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,770.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 11,770.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 11,770.00 ราคาเหมาะสม

68 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,282.40 ตกลงราคา บริษทั ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 1,282.40 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย)จ ากัด 1,282.40 ราคาเหมาะสม

69 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,771.35 ตกลงราคา บริษทั ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 14,771.35 บริษทั ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 14,771.35 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 30,923.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 30,923.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 30,923.00 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,848.95 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 20,848.95 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 20,848.95 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,072.64 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 14,072.64 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 14,072.64 ราคาเหมาะสม

73 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,128.73 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 15,128.73 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 15,128.73 ราคาเหมาะสม

74 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,999.83 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 1,999.83 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 1,999.83 ราคาเหมาะสม

75 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,689.30 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,689.30 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,689.30 ราคาเหมาะสม
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76 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,239.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,239.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,239.00 ราคาเหมาะสม

77 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,350.00 ตกลงราคา ร้าน อ. เฉลิมศรี 1,350.00 ร้าน อ. เฉลิมศรี 1,350.00 ราคาเหมาะสม

78 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 3,210.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 3,210.00 ราคาเหมาะสม

79 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45,333.76 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 45,333.76 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 45,333.76 ราคาเหมาะสม

80 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,938.61 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,938.61 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,938.61 ราคาเหมาะสม

81 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,809.59 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,809.59 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,809.59 ราคาเหมาะสม

82 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,922.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 4,922.00 ร้านทิวาริม 4,922.00 ราคาเหมาะสม

83 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,251.58 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 40,251.58 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 40,251.58 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

84 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,975.42 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,975.42 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,975.42 ราคาเหมาะสม

85 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,390.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 32,390.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 32,390.00 ราคาเหมาะสม
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86 ซ้ือวัสดุส านักงาน 91,721.47 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 91,721.47 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 91,721.47 ราคาเหมาะสม

87 ซ้ือวัสดุส านักงาน 96,233.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 96,233.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 96,233.00 ราคาเหมาะสม

88 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 ราคาเหมาะสม

89 ซ้ือวัสดุส านักงาน 50,718.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 50,718.00 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 50,718.00 ราคาเหมาะสม

90 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,347.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 12,347.80 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 12,347.80 ราคาเหมาะสม

91 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,948.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 20,948.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 20,948.00 ราคาเหมาะสม

92 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,350.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350.00 ราคาเหมาะสม

93 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,067.40 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 19,067.40 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 19,067.40 ราคาเหมาะสม

94 ซ้ือวัสดุส านักงาน 86,284.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 86,284.80 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 86,284.80 ราคาเหมาะสม

95 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,812.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 33,812.00 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 33,812.00 ราคาเหมาะสม
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96 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,260.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 8,260.00 ร้านแตงโมสาส์น 8,260.00 ราคาเหมาะสม

97 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,760.65 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 14,760.65 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 14,760.65 ราคาเหมาะสม

98 ซ้ือวัสดุส านักงาน 545.00 ตกลงราคา บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 545.00 บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 545.00 ราคาเหมาะสม

สาขางามวงศ์วาน สาขางามวงศ์วาน

99 ซ้ือวัสดุส านักงาน 46,700.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 46,700.00 บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 46,700.00 ราคาเหมาะสม

100 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,445.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด์ จ ากัด 14,445.00 บริษัท เนชั่นไวด์ จ ากัด 14,445.00 ราคาเหมาะสม

101 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,805.82 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 5,805.82 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 5,805.82 ราคาเหมาะสม

102 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,905.50 ตกลงราคา ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ 3,905.50 ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ 3,905.50 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส เซอร์วิส

103 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,725.68 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,725.68 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,725.68 ราคาเหมาะสม

104 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,296.04 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 23,296.04 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 23,296.04 ราคาเหมาะสม

105 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,927.50 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จ ากัด 40,927.50 บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จ ากัด 40,927.50 ราคาเหมาะสม
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106 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45,860.20 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จ ากัด 45,860.20 บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จ ากัด 45,860.20 ราคาเหมาะสม

107 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,972.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 20,972.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 20,972.00 ราคาเหมาะสม

108 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,696.15 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,696.15 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,696.15 ราคาเหมาะสม

109 จ้างเหมาติดต้ังประตูและบาน 88,000.00 ตกลงราคา บริษัท เซอร์แมท จ ากัด 88,000.00 บริษัท เซอร์แมท จ ากัด 88,000.00 ราคาเหมาะสม

หน้าต่างบานเล่ือนบริเวณ

พืน้ทีด้่านหลังห้อง ศกศ.

110 จ้างซ่อมแซมห้องเลขาธิการ ก.พ. 77,040.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส 77,040.00 บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส 77,040.00 ราคาเหมาะสม

ชั้น 5 อาคารทีท่ าการส านักงาน ก.พ. จ ากัด จ ากัด

จังหวัดนนทบุรี

111 ซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ 9,290.00 ตกลงราคา นายวรเกษม งามสุทธิ 9,290.00 นายวรเกษม งามสุทธิ 9,290.00 ราคาเหมาะสม

112 จ้างลับใบมีดเคร่ืองตัดกระดาษ 600.00 ตกลงราคา นายเทียนชัย   มุสิกสวัสด์ิ 600.00 นายเทียนชัย   มุสิกสวัสด์ิ 600.00 ราคาเหมาะสม

113 จ้างซ่อมเคร่ืองท าส าเนา CD-DVD 5,250.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,250.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,250.00 ราคาเหมาะสม

DUPLICATOR

114 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1,200.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มห้องสมุด
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115 จ้างติดต้ังฟิล์มกรองแสงหน้าต่าง 30,912.30 ตกลงราคา บริษัท เกรส ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 30,912.30 บริษัท เกรส ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 30,912.30 ราคาเหมาะสม

ห้อง รกพ.วิสูตร ชั้น 5

116 จ้างขนเศษซากวัสดุ 5,600.00 ตกลงราคา นางพรพิมล  ฉิมพลี 5,600.00 นางพรพิมล  ฉิมพลี 5,600.00 ราคาเหมาะสม

117 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กลุ่มงานคลัง) 4,708.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,708.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,708.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

118 จ้างซ่อมระบบกันซึมบริเวณ 37,450.00 ตกลงราคา บริษัท ยูสเซอร์ นีดส์ จ ากัด 37,450.00 บริษัท ยูสเซอร์ นีดส์ จ ากัด 37,450.00 ราคาเหมาะสม

ระเบียงห้องน้ าอาคารทีท่ าการ

ส านักงาน ก.พ.

119 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สตค.) 909.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 909.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 909.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

120 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สพค.) 1,926.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

121 จ้างซ่อมปัม้น้ ารักษาแรงดัน 34,240.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์โปรเจ็ค 34,240.00 บริษัท อินเตอร์โปรเจ็ค 34,240.00 ราคาเหมาะสม

(Booster pump) เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

122 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 3,424.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,424.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,424.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

123 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สพข.) 1,423.10 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,423.10 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,423.10 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

124 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 7,761.78 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 7,761.78 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 7,761.78 ราคาเหมาะสม
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125 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 1,123.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,123.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,123.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

126 จ้างซ่อมแซมท่อประปาบริเวณ 38,948.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 38,948.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 38,948.00 ราคาเหมาะสม

อาคาร 9 ชั้น 1 เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

127 จ้างซ่อมมอเตอร์ปัม้น้ าบ่อบ าบัด 29,906.50 ตกลงราคา ร้านสหกิจการช่าง 29,906.50 ร้านสหกิจการช่าง 29,906.50 ราคาเหมาะสม

น้ าเสีย อาคารทีท่ าการ

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

128 ซ้ือเคร่ืองบันทึกเวลา 9,630.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,630.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,630.00 ราคาเหมาะสม

129 ซ้ือโพเดียม 27,285.00 ตกลงราคา ร้านอุทัยฟาร์มโฆษณา 27,285.00 ร้านอุทัยฟาร์มโฆษณา 27,285.00 ราคาเหมาะสม

130 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 2,996.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,996.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,996.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

131 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 51,071.10 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 51,071.10 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 51,071.10 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี

132 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 95,283.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ 95,283.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ 95,283.50 ราคาเหมาะสม

อาคาร 5 ชั้น 1 เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

133 จ้างตรวจเช็คระบบและท าความสะอาด 68,266.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 68,266.00 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 68,266.00 ราคาเหมาะสม

เคร่ืองปรับอากาศ อาคาร 9
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

134 จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณระบบ 74,900.00 ตกลงราคา บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 74,900.00 บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 74,900.00 ราคาเหมาะสม

กล้องวงจรปิดทีติ่ดต้ังภายในลิฟต์

135 จ้างซ่อมระบบตอบรับอัตโนมัติ 80,000.01 ตกลงราคา บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากัด 80,000.01 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากัด 80,000.01 ราคาเหมาะสม

ของตู้สาขาโทรศัพท์

136 จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ าดับเพลิง 53,200.40 ตกลงราคา บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั 53,200.40 บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั 53,200.40 ราคาเหมาะสม

137 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสส.) 2,300.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ราคาเหมาะสม

138 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 2,568.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,568.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,568.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

139 จ้างซ่อมท่อน้ าหมุนเวียนใต้สระว่ายน้ า 41,730.00 ตกลงราคา บริษัท ส.พัชรพัฒน์ จ ากัด 41,730.00 บริษัท ส.พัชรพัฒน์ จ ากัด 41,730.00 ราคาเหมาะสม

พร้อมเปล่ียนอุปกรณ์

140 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 3,600.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,600.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,600.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มห้องสมุด

141 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 1,551.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,551.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,551.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

142 จ้างซ่อมรถเข็นเอกสาร 9,844.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 9,844.00 ร้านทิวาริม 9,844.00 ราคาเหมาะสม

143 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,551.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,551.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,551.50 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

144 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,547.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,547.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,547.50 ราคาเหมาะสม

กลุ่มแผนงาน สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

145 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตป.) 2,568.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,568.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,568.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

146 จ้างซ่อมไฟแฟลชกล้องถ่ายรูป 6,292.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 6,292.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 6,292.00 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

147 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สวพ.) 15,500.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 15,500.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 15,500.00 ราคาเหมาะสม

148 จา้งซ่อมแซมเกา้อี้และประตูชุมสายโทรศัพท์ 54,570.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส 54,570.00 บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส 54,570.00 ราคาเหมาะสม

อาคารที่ท าการส านักงาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

149 จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ าทิง้ 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น 53,500.00 บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น 53,500.00 ราคาเหมาะสม

อ่างล้างหน้า ห้อง ลธ.กพ. และ เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

ผนังเสาชั้น 1 บริเวณห้องท างาน

ของ ศกศ.

150 จ้างซ่อมระบบสุขาภิบาล อาคาร 4 53,874.50 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 53,874.50 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 53,874.50 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

151 จ้างซ่อมรางซิเมนต์ระบายน้ าฝนบริเวณ 98,654.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 98,654.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 98,654.00 ราคาเหมาะสม

หลังอาคาร 6 เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

152 จ้างตรวจเช็คระบบและท าความสะอาด 98,814.50 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 98,814.50 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 98,814.50 ราคาเหมาะสม

เคร่ืองปรับอากาศ อาคาร 4
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

153 จ้างซ่อมปัม๊น้ าจุ่มบ่อบ าบัดน้ าเสีย 67,410.00 ตกลงราคา บริษัท ส.พัชรพัฒน์ จ ากัด 67,410.00 บริษัท ส.พัชรพัฒน์ จ ากัด 67,410.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก

154 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ า 4,815.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 4,815.00 ร้านทิวาริม 4,815.00 ราคาเหมาะสม

และทีว่างคีย์บอร์ดของ สพค.

155 จ้างซ่อมเคร่ือง Projector 50,611.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 50,611.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 50,611.00 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

156 จ้างซ่อมอุปกรณ์ชุดระบบไฟฉุกเฉิน 82,444.04 ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ ากดั 82,444.04 บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ ากดั 82,444.04 ราคาเหมาะสม

ในลิฟต์

157 ซ้ือกระถางคอนกรีตส่ีเหล่ียมรางยาว 34,000.00 ตกลงราคา ร้านผดุงฉัตร 34,000.00 ร้านผดุงฉัตร 34,000.00 ราคาเหมาะสม

158 ซ้ือฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง 74,247.30 ตกลงราคา บริษัท บลูสโตน จ ากัด 74,247.30 บริษัท บลูสโตน จ ากัด 74,247.30 ราคาเหมาะสม

159 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 95,864.51 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 95,864.51 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 95,864.51 ราคาเหมาะสม

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ส านักงาน ก.พ.

จังหวัดนนทบุรี

160 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานภายใน 99,510.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส 99,510.00 บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส 99,510.00 ราคาเหมาะสม

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ จ ากัด จ ากัด

161 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 72,335.00 ตกลงราคา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 72,335.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 72,335.00 ราคาเหมาะสม

บริเวณส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

162 จ้างล้างถังคูลล่ิงทาวเวอร์พร้อม 46,545.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ 46,545.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ 46,545.00 ราคาเหมาะสม

น้ ายาเคมีล้างตะกรันในถังคูลล่ิง เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

ทาวเวอร์ อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี

163 จ้างท าป้ายบอกชั้น 44,298.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 44,298.00 ร้านทิวาริม 44,298.00 ราคาเหมาะสม

(DIRECTORY BOARD)

164 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,584.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,584.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,584.50 ราคาเหมาะสม

กลุ่มแผนงาน สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

165 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 6,516.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 6,516.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 6,516.30 ราคาเหมาะสม

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

166 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ออฟเซท 7,704.00 ตกลงราคา ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ 7,704.00 ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ 7,704.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส เซอร์วิส

167 จ้างซ่อมท่อส าหรับส่งน้ า 15,151.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 15,151.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 15,151.20 ราคาเหมาะสม

จากปัม้น้ าไปยังดาดฟ้า สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

168 จ้างซ่อมเคร่ืองเรียงเอกสาร 22,898.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 22,898.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 22,898.00 ราคาเหมาะสม

169 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 20,800.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต (นายชาตรี  บุญมาก) 20,800.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต (นายชาตรี  บญุมาก) 20,800.00 ราคาต่ าสุด

2.ส านักงาน จิรพันธ์ทัวร์ 22,400.00 

3. ส านักงาน บุญหนา  งามเสน่ห์ 22,500.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

170 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1.นายสรายุทธ  ยิ่งเจริญ 24,000.00 นายสรายุทธ  ยิ่งเจริญ 24,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายวิเชียร  ทับแว่ว 25,500.00 

3.นายธนกร  จิระภคธรรม 26,000.00 

171 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,790.00 ตกลงราคา 1.นายอัครเดช  วิทยาบ ารุง 5,790.00 นายอัครเดช  วิทยาบ ารุง 5,790.00 ราคาต่ าสุด

2.นายสิริพรชัย  สมเสนาะธนชัย 6,300.00 

3.นายอดิศร  อดทน 7,800.00 

172 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,600.00 ตกลงราคา 1.นางยุวดี   สาระไชย 5,600.00 นางยุวดี  สาระไชย 5,600.00 ราคาต่ าสุด

2.นายสมเมฆ   ค าจันทร์วงศ์ 6,000.00 

3.นายสุบิน   แสนค าก้อน 6,400.00 

173 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 23,500.00 ตกลงราคา 1.นายปริญช์  กออุดม 23,500.00 นายปริญช์  กออุดม 23,500.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนสามัญ สไมล์ แวน คลับ 24,500.00 

174 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.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  ไทยแสน บริการ 4,000.00 

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  มายเวย ์แทรเวล 4,500.00 

175 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 12,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 12,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  มายเวย ์แทรเวล 13,000.00 

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  ไทยแสน บริการ 14,000.00 

176 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 40,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เชียงรายเอกชัย 40,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  เชียงรายเอกชัย 40,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ปร้ินเซสทราเวล 45,700.00 

3.บริษัท ท่องเทีย่วหรรษา 48,000.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่
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177 เช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ 32,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 32,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 32,500.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  ไทยแสน บริการ 36,000.00 

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  มายเวย ์แทรเวล 38,500.00 

178 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1.นายพนม  ไวภารา 5,100.00 นายพนม  ไวภารา 5,100.00 ราคาต่ าสุด

2.นายถนอม  อริยะ 5,300.00 

3.นายสัญญพงศ์  แต้มวงษ์นพกุล 5,500.00 

179 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 21,600.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 21,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 21,600.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  เอ.ท.ีเอส.แทรเวล 22,500.00 

3.บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต จ ากดั 24,000.00 

180 เช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ 33,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 33,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 33,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  ไทยแสน บริการ 35,500.00 

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  มายเวย ์แทรเวล 37,500.00 

181 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,000.00 ตกลงราคา 1.ตรังแฮปปีท้ริปแอนด์ทัวร์ 5,000.00 ตรังแฮปปีท้ริปแอนด์ทัวร์ 5,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ธนพัชร ทราเวล 6,500.00 

3.ทัศนีย์แอนด์ทัวร์ 6,000.00 

182 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 21,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต (นายชาตรี บุญมาก) 21,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต (นายชาตรี บุญมาก) 21,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ส านักงานจิรพันธ์ทัวร์ 24,500.00 

3.ส านักงานบุญหนา  งามเสน่ห์ 24,500.00 

183 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,400.00 ตกลงราคา 1.นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 2,400.00 นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 2,400.00 ราคาต่ าสุด

2.นายพรชัย  ฉัตรชนะโชติ 2,600.00 

3.นางสาวนฤมล พรหมดวง 2,700.00 
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