
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการส ารวจ 600,000.00 ตกลง มูลนิธิเพือ่สถาบันเพิม่ผลผลิต 589,998.00 มูลนิธิเพือ่สถาบันเพิม่ผลผลิต 588,500.00 ยื่นข้อเสนอ

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ แห่งชาติ แห่งชาติ โครงการ

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (สถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ) (สถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ) มีรายละเอียด

ของข้าราชการพลเรือน ประจ าปี สอดคล้อง

พ.ศ. 2557 ครบถ้วน

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2557
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

2 จ้างทีป่รึกษาด าเนินโครงการพัฒนา 7,345,580.00 ตกลง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7,345,580.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7,340,000.00 เนื่องจาก

ส่ือการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" ขอ้เสนอ

(Learning Package) ทางเทคนิค

มีรายละเอยีด

งานจา้งฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

3 จ้างทีป่รึกษาโครงการพัฒนา 20,917,380.00 ตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20,911,880.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20,900,000.00 เสนอรายละเอียด

หลักสูตรการบูรณาการขับเคล่ือน งานจา้งฯ

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม ตรงตามที่

อาเซียน ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

4 จ้างทีป่รึกษาโครงการศึกษาวิจัย 1,500,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,500,000.00   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,500,000.00 เสนอรายละเอียด

เพือ่ปรับปรุงระบบการบริหาร งานจา้งฯ

ทรัพยากรบุคคล : การปรับปรุง ตรงตามที่

ระบบเกษียณอายุของข้าราชการ ส านักงาน ก.พ. 

พลเรือนสามัญ (Retirement ก าหนด และ

System) เสนอราคา

เหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการบริหารแผน 9,838,730.00 คัดเลือก 1. บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น 9,838,719.00 บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น 9,800,000.00 เนื่องจากได้รับ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบท จ ากัด จ ากัด คะแนนผ่าน

อาเซียน 2. มูลนิธิเพือ่สถาบันเพิม่ผลิตแห่งชาติ - เกณฑ์ข้อเสนอ

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ด้านเทคนิค

มากที่สุด

และยื่นข้อเสนอ

โครงการฯ

โดยก าหนด

ผลผลิต ผลลัพธ์

ครบถ้วน

สอดคล้อง

ตรงตาม

วตัถุประสงค์

ของโครงการ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

และเสนอราคา

เหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

2 จ้างทีป่รึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตร 12,180,410.00 คัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 12,168,475.00 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 12,000,000.00 เนื่องจากได้รับ

และจัดฝึกอบรมความรู้เกีย่วกบัอาเซียน 2. มหาวิทยาลัยมหิดล - คะแนนผ่าน

ของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค 3. มหาวิทยาลัยรามค าแหง - เกณฑ์ข้อเสนอ

ด้านเทคนิค

มากที่สุด

และยื่นข้อเสนอ

โครงการฯ

โดยก าหนด

ผลผลิต ผลลัพธ์

ครบถ้วน

สอดคล้อง

ตรงตาม

วตัถุประสงค์

ของโครงการ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

และเสนอราคา

เหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาด าเนินโครงการฝึกอบรม 445,000.00 พิเศษ บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น 445,000.00   บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น 445,000.00 เสนอรายละเอียด

หลักสูตรการติดตามและสอนงาน จ ากัด จ ากัด งานจ้างฯ

ส าหรับการบริหารผลงานของ ตรงตามที่

ผู้บังคับบัญชา : Coaching for ส านักงาน ก.พ. 

Performance Management ก าหนด และ

ส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับ เสนอราคา

Line Manager เหมาะสม

2 จ้างเหมาปรับปรุงร้ัวส านักงาน ก.พ. 1,837,000.00 พิเศษ บริษัท เพ็นทากอน วิศวกรรม 1,835,000.00 บริษัท เพ็นทากอน วิศวกรรม 1,835,000.00 "

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

1 ซ้ือน้ าด่ืม 14,288.78 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 14,288.78 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 14,288.78 ราคาเหมาะสม

2 จ้างพิมพ์บัตรติดโต๊ะทีน่ั่งสอบ 22,958.99 ตกลงราคา 1. บริษทั จนัวาณิชย ์ซีเคียวริต้ีพร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 22,958.99 บริษัท จนัวาณิชย ์ซีเคียวริต้ีพร้ินท์ต้ิง จ ากดั 22,958.99 ราคาต่ าสุด

ผังทีน่ั่งสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 2. บริษัท มิตรชัยนนท์บล็อก จ ากัด 31,359.03 

เพือ่รับทุนรัฐบาล ประจ าปี 2557 3. บริษัท นิว คัม มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 33,269.24 

3 จ้างท าตรายาง 2,407.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายางและการพิมพ์ 2,407.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายางและการพิมพ์ 2,407.50 ราคาเหมาะสม

4 จ้างท าตรายาง 9,929.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายางและการพิมพ์ 9,929.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายางและการพิมพ์ 9,929.60 ราคาเหมาะสม

5 จา้งพมิพคู่์มือ "คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงาน 97,370.00 ตกลงราคา 1. บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จ ากัด 97,370.00 บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จ ากัด 97,370.00 ราคาต่ าสุด

สนับสนุน" (พิมพ์คร้ังที ่2) 2. บริษัท ชูกิจ การพิมพ์ จ ากัด 108,498.00 

3. บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 116,844.00 

6 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 9,630.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 9,630.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 9,630.00 ราคาเหมาะสม

พร้อมเคลือบ

7 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแม็กเทป 2,875.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 2,875.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 2,875.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างถ่ายเอกสาร 1,804.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 1,804.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 1,804.00 ราคาเหมาะสม

9 จ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 2,140.00 ตกลงราคา บริษัท ไนน์ ดีเซมเบอร์ จ ากัด 2,140.00 บริษัท ไนน์ ดีเซมเบอร์ จ ากัด 2,140.00 ราคาเหมาะสม

(Roll up)
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

10 จ้างถ่ายเอกสาร 2,000.00 ตกลงราคา 1. ร้านดับเบิล้คิวซี 2,000.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 2,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนสามัญ ก๊อปปี ้ปร้ิน 2,250.00 

3. ร้าน Hi Speed Copy Print 2,500.00 

11 จ้างท าตรายาง 6,163.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายางและการพิมพ์ 6,163.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายางและการพิมพ์ 6,163.20 ราคาเหมาะสม

12 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว 7,353.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 7,353.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 7,353.00 ราคาเหมาะสม

13 จ้างผลิตวีดีทัศน์แนะน า 53,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 53,500.00 บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 53,500.00 ราคาต่ าสุด

ส านักงาน ก.พ. เป็นภาษาอังกฤษ 2. บริษัท คาริสม่า มีเดีย จ ากัด 75,000.00 

3. บริษัท ซิน คัมปานี จ ากัด 80,250.00 

14 จ้างเคลือบย.ูว.ี 381.99 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 381.99 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 381.99 ราคาเหมาะสม

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 72,285.99 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 72,285.99 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 72,285.99 ราคาเหมาะสม

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

 

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,007.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 5,007.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 5,007.60 ราคาเหมาะสม

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,300.50 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 2,300.50 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 2,300.50 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,572.50 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,572.50 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,572.50 ราคาเหมาะสม

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,030.80 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,030.80 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,030.80 ราคาเหมาะสม

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,885.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 18,885.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 18,885.50 ราคาเหมาะสม

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,330.40 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,330.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,330.40 ราคาเหมาะสม

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,207.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 32,207.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 32,207.00 ราคาเหมาะสม

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,692.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 16,692.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 16,692.00 ราคาเหมาะสม

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,280.90 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 6,280.90 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 6,280.90 ราคาเหมาะสม

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,091.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 12,091.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 12,091.00 ราคาเหมาะสม

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

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,963.33 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 15,963.33 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 15,963.33 ราคาเหมาะสม
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29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,912.37 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,912.37 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,912.37 ราคาเหมาะสม

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,137.35 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,137.35 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,137.35 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,716.50 ตกลงราคา บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 11,716.50 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 11,716.50 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,025.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 8,025.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 8,025.00 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 30,816.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 30,816.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 30,816.00 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45,552.04 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 45,552.04 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 45,552.04 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,926.20 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,926.20 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,926.20 ราคาเหมาะสม

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,510.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 24,510.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 24,510.00 ราคาเหมาะสม

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,460.00 ตกลงราคา สถาบันสอนภาษา เอ.ย.ูเอ. 19,460.00 สถาบันสอนภาษา เอ.ย.ูเอ. 19,460.00 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 42,029.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเรียมแก้ว 42,029.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเรียมแก้ว 42,029.60 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย
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39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,441.68 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,441.68 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,441.68 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 98,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ เจ แบค อินดัสตรี จ ากัด 98,000.00 บริษัท เจ เจ แบค อินดัสตรี จ ากัด 98,000.00 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,654.50 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะบุค๊สโตร์ 4,654.50 บริษัท คิโนะคูนิยะบุค๊สโตร์ 4,654.50 ราคาเหมาะสม

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,835.42 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 47,835.42 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 47,835.42 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,272.96 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 5,272.96 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 5,272.96 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,954.32 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 14,954.32 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 14,954.32 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,918.20 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 16,918.20 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 16,918.20 ราคาเหมาะสม

46 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,690.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 7,690.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 7,690.00 ราคาเหมาะสม

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,073.50 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 11,073.50 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 11,073.50 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,150.98 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 5,150.98 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 5,150.98 ราคาเหมาะสม
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49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,646.50 ตกลงราคา บริษัท แอล.พ.ีพ.ีเทรดด้ิง จ ากัด 10,646.50 บริษัท แอล.พ.ีพ.ีเทรดด้ิง จ ากัด 10,646.50 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,811.00 ตกลงราคา ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ 7,811.00 ร้านนติย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 7,811.00 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,958.21 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 49,958.21 บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 49,958.21 ราคาเหมาะสม

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,750.00 ตกลงราคา ธีรศักด์ิ การพิมพ์ 26,750.00 ธีรศักด์ิ การพิมพ์ 26,750.00 ราคาเหมาะสม

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,420.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 41,420.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 41,420.00 ราคาเหมาะสม

54 จ้างซ่อมแซมผนังภายนอกอาคาร 2 66,340.00 ตกลงราคา บริษัท ยูสเซอร์ นีดส์ จ ากัด 66,340.00 บริษัท ยูสเซอร์ นีดส์ จ ากัด 66,340.00 ราคาเหมาะสม

55 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ศสส.) 1,103.17 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,103.17 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,103.17 ราคาเหมาะสม

56 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (กลุ่มแผนงาน) 2,600.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,600.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,600.00 ราคาเหมาะสม

57 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 2,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,000.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,000.00 ราคาเหมาะสม

58 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 1,650.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,650.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,650.00 ราคาเหมาะสม
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

59 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (ศสล.) 2,300.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ราคาเหมาะสม

60 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศจ.) 3,350.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,350.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,350.00 ราคาเหมาะสม

61 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 4,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,200.00 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มส่ือสารองค์กร)

62 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 97,154.93 ตกลงราคา บริษทั จ.ี เอ็ม. เอฟ. เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด 97,154.93 บริษทั จ.ี เอ็ม. เอฟ. เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด 97,154.93 ราคาเหมาะสม

63 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตป.) 3,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,000.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,000.00 ราคาเหมาะสม

64 จ้างตรวจเช็คระบบและท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 77,682.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อนิเทลลิเจน เทคโนโลย ีจ ากดั 77,682.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน เทคโนโลย ีจ ากัด 77,682.00 ราคาเหมาะสม

อาคาร 2 และอาคาร 9 ชั้น 5

65 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ออฟเซท HAMADA 11,770.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 11,770.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 11,770.00 ราคาเหมาะสม

66 จ้างซ่อมท่อประปาบริเวณ 39,590.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิริญญา เอน็จิเนียร่ิง 39,590.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิญญา เอ็นจิเนียร่ิง 39,590.00 ราคาเหมาะสม

ห้องน้ าชาย อาคาร 2 ชั้น 3

67 จา้งซ่อมระบบทอ่น้ าประปาและทอ่น้ าทิ้ง 33,705.00 ตกลงราคา บริษทั บางกอก เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จ ากดั 33,705.00 บริษทั บางกอก เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 33,705.00 ราคาเหมาะสม

อาคารทีท่ าการส านักงาน ก.พ.

68 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองฟอกอากาศ 80,057.40 ตกลงราคา บริษทั จ.ี เอ็ม. เอฟ. เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด 80,057.40 บริษทั จ.ี เอ็ม. เอฟ. เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด 80,057.40 ราคาเหมาะสม

ของส านักงาน ก.พ.
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69 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 1,800.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,800.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,800.00 ราคาเหมาะสม

70 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 2,250.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,250.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,250.00 ราคาเหมาะสม

71 จ้างลับใบมีดเคร่ืองตัดกระดาษ 240.00 ตกลงราคา เงินสด 240.00 เงินสด 240.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มโรงพิมพ์

72 จ้างขนย้ายเอกสารของ สพค. 96,000.00 ตกลงราคา บริษทั เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชัน่ จ ากดั 96,000.00 บริษทั เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั่น จ ากัด 96,000.00 ราคาเหมาะสม

73 จ้างขนย้ายเอกสารและครุภัณฑ์ 72,000.00 ตกลงราคา บริษทั เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชัน่ จ ากดั 72,000.00 บริษทั เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั่น จ ากัด 72,000.00 ราคาเหมาะสม

ของ ก.พ.ค. และ ก.ว.ฉ.

74 จ้างขนย้ายและติดต้ังคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 99,510.00 ตกลงราคา บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 99,510.00 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 99,510.00 ราคาเหมาะสม

และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของ สพค.

75 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 97,634.29 ตกลงราคา บริษทั จ.ี เอ็ม. เอฟ. เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด 97,634.29 บริษทั จ.ี เอ็ม. เอฟ. เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด 97,634.29 ราคาเหมาะสม

76 จ้างซ่อมเคร่ืองสูบน้ าและระบบไฟฟ้า 92,020.00 ตกลงราคา บริษทั พีเค ซิสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 92,020.00 บริษทั พเีค ซิสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 92,020.00 ราคาเหมาะสม

บริเวณอาคาร 3 ชั้นดาดฟ้า

77 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ 7,062.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สิทธิพร 56 7,062.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สิทธิพร 56 7,062.00 ราคาเหมาะสม

และติดสต๊ิกเกอร์ฝ้า

78 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสส.) 2,300.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ราคาเหมาะสม
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79 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 3,100.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,100.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,100.00 ราคาเหมาะสม

80 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 4,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,000.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,000.00 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร)

81 จ้างซ่อมท่อโสโครก บริเวณอาคาร 2 38,520.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิริญญา เอน็จิเนียร่ิง 38,520.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิญญา เอ็นจิเนียร่ิง 38,520.00 ราคาเหมาะสม

82 จ้างถอดสลักล็อคและจัดท า 600.00 ตกลงราคา เงินสด 600.00 เงินสด 600.00 ราคาเหมาะสม

กุญแจตู้เก็บเอกสาร

83 จ้างถ่ายเอกสาร 720.00 ตกลงราคา เงินสด 720.00 เงินสด 720.00 ราคาเหมาะสม

84 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,297.50 ตกลงราคา เงินสด 9,297.50 เงินสด 9,297.50 ราคาเหมาะสม

85 เช่ารถบัสปรับอากาศ 98,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 98,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 98,500.00 ราคาต่ าสุด

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 103,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 107,000.00 

86 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,400.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรติทราเวลแอนด์เซอร์วิส 8,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรติทราเวลแอนด์เซอร์วิส 8,400.00 ราคาต่ าสุด

   (นายสมเกียรติ  ตีระอรรถกร) (นายสมเกียรติ  ตีระอรรถกร)

2. FAMETOUR & SERVICE 9,000.00 

3. อภิญญาทราเวล 11,400.00 
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87 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,100.00 ตกลงราคา 1. ปลายฟ้า แวนกรุ๊ป (นายญาณวฒิุ  หวงัสิริไพศาล) 8,100.00 ปลายฟ้า แวนกรุ๊ป (นายญาณวุฒิ  หวังสิริไพศาล) 8,100.00 ราคาต่ าสุด

2. นิพทัธ ์คาร์เร้นท์ (นายนิพทัธ ์ ไชยอุด) 8,700.00 

3. หาดใหญ่รถเช่า (นายอดิเทพ  ชูเกยีรติ) 9,000.00 

88 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 99,900.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั 99,900.00 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 99,900.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 103,900.00 

3. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 104,000.00 

หนา้ที ่16 จาก 16


