
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จา้งทีป่รึกษาโครงการส่งเสริมการ 2,000,000.00 คัดเลือก บริษัท เอช อาร์ เอ็ม 1,999,830.00 บริษัท เอช อาร์ เอ็ม 1,999,830.00 ยื่นข้อเสนอ

สร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร คอนซัลต้ิง จ ากัด คอนซัลต้ิง จ ากัด โครงการ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนมีนาคม 2556

หนา้ที ่1 จาก 20



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการติดตาม 1,000,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,000,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,000,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ประเมินผล และจัดท ารายงานผล โครงการ

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตรงตามที่

ข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างทีป่รึกษาโครงการประเมินผล 300,000.00 ตกลง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 300,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 300,000.00 "

ระบบการจัดสรรทุนรัฐบาลเพือ่ดึงดูด

ผู้มีศักยภาพสูงทีก่ าลังศึกษาอยู่ใน

สถาบันการศึกษาในประเทศ
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,060,600.00 ประกวดราคา 1. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คริสตัล 2,349,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คริสตัล 2,349,500.00 เสนอรายละเอยีด

พร้อมติดต้ัง ด้วยวิธีการทาง     อิเลคทรอนิค อิเลคทรอนิค คุณลักษณะฯ

อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท วิชัยเทรดด้ิง (1983) 2,590,000.00 ตรงตามที่

    จ ากัด ส านักงาน ก.พ. 

3. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) 2,684,000.00 ก าหนดและ

    จ ากัด เสนอราคา

ต่ าสุด

2 ซ้ือขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,560,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล 5,560,000.00 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล 5,560,000.00 "

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง ด้วยวธิกีารทาง     โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด

อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น 5,595,000.00 

    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 จ้างเหมาจัดการศึกษาดูงาน 1,765,650.00 พิเศษ 1. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อัลทิเน็ท 1,765,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อัลทิเน็ท 1,765,000.00 เสนอรายละเอยีด

ในประเทศและต่างประเทศโครงการ     เทรด แอนด์ ทราเวล เทรด แอนด์ ทราเวล งานจ้างฯ

ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น า 2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด มีทัวร์ 1,918,617.00 ตรงตามที่

คล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที ่16 ส านักงาน ก.พ. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 จ้างเหมาน าเอกสารลับไปท าลาย 160,000.00 พิเศษ บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จ ากัด 156,000.00 บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จ ากัด 156,000.00 เสนอรายละเอยีด

งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านกังาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

3 จ้างเหมาด าเนินโครงการประเมิน 1,294,050.00 พิเศษ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จ ากัด 1,110,000.00 บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จ ากัด 1,110,000.00 "

ความรู้ความสามารถและ

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ส าหรับ

ข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ

ผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง รุ่นที ่9
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างพิมพ์หนังสือปริญญาและ 180,000.00 สอบราคา 1.บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 170,772.00 บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 170,772.00 เสนอรายละเอยีด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพของ 2.บริษัท ภูริพันธ์ การพิมพ์ จ ากัด 212,716.00 งานจ้างฯ

สถาบันการศึกษาที ่ก.พ. รับรอง 3.บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล 237,540.00 ถูกต้องครบถ้วน

   พับลิเคชั่น จ ากัด ตรงตามที่

4.บริษัท ยูเนียน อุลตร้าไวโอเร็ต 238,500.00 ส านักงาน ก.พ. 

   จ ากัด ก าหนดและ

5.บริษัท ไอติง แอดเวอร์ไทซ่ิง 244,800.00 เสนอราคา

    จ ากัด ต่ าสุด

6.บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด 250,800.00 

7.บริษัท อันลิมิต พร้ินต้ิง จ ากัด 256,000.00 

8.บริษัท เพจ เมคเกอร์ จ ากัด 313,600.00 

9.บริษัท แอดวานซ์ กราฟี จ ากัด 331,700.00 

10.บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง 335,980.00 

    แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด

11.บริษัท ออนป้า จ ากัด 443,675.00 

12.บริษัท ชวนพิมพ์ 50 จ ากัด -

 (เสนอรายละเอียดฯ ไม่เป็นไป

  ตามทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด)
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

2 ซ้ือขายจอภาพและอุปกรณ์ส าหรับ 1,185,000.00 สอบราคา บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล 1,170,000.00 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล 1,170,000.00 เสนอรายละเอยีด

ห้องประชุมพร้อมติดต้ัง โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด คุณลักษณะฯ

ถูกต้องครบถ้วน

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที ่6 จาก 20



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือน้ าด่ืม 13,982.76 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,982.76 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,982.76 ราคาเหมาะสม

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 49,998.96 ตกลงราคา บริษัท ฟาร์อีสต์เพียร์เลส 49,998.96 บริษัท ฟาร์อีสต์เพียร์เลส 49,998.96 ราคาเหมาะสม

(ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด (ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด

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

4 จ้างถ่ายเอกสาร 12,720.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 12,720.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 12,720.00 ราคาเหมาะสม

5 จา้งเหมาสแกนเอกสารเปน็ไฟล์ PDF ฯ 99,671.23 ตกลงราคา 1.บริษัท โรเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 99,671.23 บริษัท โรเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 99,671.23 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท มิราเคิล ซิสเต็มส์ จ ากัด 106,345.70 

6 จ้างถ่ายเอกสาร 920.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 920.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 920.00 ราคาเหมาะสม

7 จ้างถ่ายเอกสาร 31,324.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 31,324.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 31,324.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างถ่ายเอกสาร 880.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 880.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 880.00 ราคาเหมาะสม

9 จ้างเข้าเล่มไสกาว 3,210.00 ตกลงราคา คณะบุคคลไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,210.00 คณะบุคคลไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,210.00 ราคาเหมาะสม

10 จ้างถ่ายเอกสาร 5,416.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 5,416.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 5,416.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

11 ซ้ือน้ าด่ืม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 ราคาเหมาะสม

12 จ้างถ่ายเอกสาร 2,416.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 2,416.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 2,416.00 ราคารเหมาะสม

13 จ้างพิมพ์หนังสือรวมหลักสูตรของ สพข. 97,500.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพเพญ็วานิสย์ 97,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 97,500.00 ราคาต่ าสุด

(CSTI' s Course Directory) 2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุเนตร์ฟิล์ม 102,500.00 

3.เมจิก โปร 103,500.00 

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,840.38 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 39,840.38 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 39,840.38 ราคาเหมาะสม

15 จ้างเคลือบลามิเนตด้าน 706.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 706.20 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 706.20 ราคาเหมาะสม

16 จ้างแยกสี หนังสือรวมบทความ 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

คอลัมน์ "ก.พ.ค. ขอบอก"

17 จ้างเคลือบลามิเนตด้าน 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

18 จ้างเข้าเล่มไสกาว 4,280.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 4,280.00 คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 4,280.00 ราคาเหมาะสม

19 จ้างแยกสี หนังสือเร่ือง 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

"รวมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฯ"

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

หนา้ที ่8 จาก 20



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

21 จ้างถ่ายเอกสาร 3,110.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 3,110.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 3,110.00 ราคาเหมาะสม

22 จ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานการประชุม 48,150.00 ตกลงราคา 1.บริษัท คาริสม่า มีเดีย จ ากัด 48,150.00 บริษัท คาริสม่า มีเดีย จ ากัด 48,150.00 ราคาต่ าสุด

คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ 2. บริษทั โกลบอลอนิเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั 60,000.00 

กระทรวงหรือเทียบเท่า" 3.บริษัท ซิน คัมปานี จ ากัด 60,990.00 

23 จ้างท าตรายาง 342.40 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 342.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 342.40 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

24 เช่าเคร่ืองฉายแอลซีดี โปรเจคเตอร์ 5,000.00 ตกลงราคา ช้างคลานเวย์ (โรงแรมดิเอ็มเพรส) 5,000.00 ช้างคลานเวย์ (โรงแรมดิเอ็มเพรส) 5,000.00 ราคาเหมาะสม

25 จ้างท าซองและกล่องแบบทดสอบ 34,775.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด 34,775.00 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด 34,775.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนัแสน สแกนเนอร์ 36,808.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แสงวฒันไพศาล 37,391.50 

26 จ้างเหมาก าหนดรหัส Barcode ฯ 91,420.80 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนสามัญ บรรณสารนริมิต 91,420.80 ห้างหุน้ส่วนสามัญ บรรณสารนิรมิต 91,420.80 ราคาต่ าสุด

2.บริษทั บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 97,134.60 

27 จ้างถ่ายเอกสาร 36,068.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 36,068.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 36,068.00 ราคาเหมาะสม

28 จ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ ถ่ายเอกสาร 1,115.00 ตกลงราคา เงินสด 1,115.00 เงินสด 1,115.00 ราคาเหมาะสม

และซ้ือกระดาษ A4    (1) ห้างหุน้ส่วนจ ากดั คิคุ กราฟฟคิ    (1) ห้างหุน้ส่วนจ ากดั คิคุ กราฟฟคิ

   (2) ร้านลักษณ์พานิช    (2) ร้านลักษณ์พานิช

   (3) ร้านจรัสธุรกจิ    (3) ร้านจรัสธุรกจิ
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29 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 70,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชัน่ จ ากดั 70,000.00 บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จ ากัด 70,000.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท โรทีน่า อินเตอร์เทรด (อินโดไชน่า) จ ากัด 96,300.00 

3.บริษทั จติตาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 99,510.00 

30 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 89,880.00 ตกลงราคา 1.บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 89,880.00 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 89,880.00 ราคาต่ าสุด

ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 2.บริษทั พี.เอส.ที.เนท็เวิร์ค โซลูชัน่ จ ากดั 90,950.00 

3.บริษัท คอม พาร์ท แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 91,581.00 

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,591.94 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 20,591.94 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 20,591.94 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,132.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 8,132.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 8,132.00 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,421.57 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 19,421.57 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 19,421.57 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,844.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 9,844.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 9,844.00 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,866.13 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,866.13 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,866.13 ราคาเหมาะสม

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,877.50 ตกลงราคา บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล 24,877.50 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล 24,877.50 ราคาเหมาะสม

โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,400.00 ตกลงราคา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง 2,400.00 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง 2,400.00 ราคาเหมาะสม

ประเทศไทยในพระบรมราชินปูถัมภ์ ประเทศไทยในพระบรมราชินปูถัมภ์
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38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,219.28 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 26,219.28 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 26,219.28 ราคาเหมาะสม

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,203.35 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 12,203.35 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 12,203.35 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,442.69 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 16,442.69 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 16,442.69 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,810.66 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 11,810.66 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 11,810.66 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,872.50 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 1,872.50 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 1,872.50 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,372.88 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 38,372.88 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 38,372.88 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,323.34 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,323.34 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,323.34 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 34,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 34,200.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 34,200.00 ราคาเหมาะสม

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,930.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 8,930.00 ร้านอุดมพานิช 8,930.00 ราคาเหมาะสม

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 30,422.67 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 30,422.67 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 30,422.67 ราคาเหมาะสม
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48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,297.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 19,297.00 ร้านอุดมพานิช 19,297.00 ราคาเหมาะสม

49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 5,400.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 5,400.00 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,550.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 1,550.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 1,550.00 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือหนังสือ 7,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท จ ากัด 7,200.00 บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท จ ากัด 7,200.00 ราคาเหมาะสม

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,615.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 47,615.00 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 47,615.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,431.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 10,431.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 10,431.00 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 29,681.80 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 29,681.80 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 29,681.80 ราคาเหมาะสม

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,501.02 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 41,501.02 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 41,501.02 ราคาเหมาะสม

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจแบค อินดัสตรี จ ากัด 8,000.00 บริษัท เจ.เจแบค อินดัสตรี จ ากัด 8,000.00 ราคาเหมาะสม

57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 89,452.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 89,452.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 89,452.00 ราคาเหมาะสม
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58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,459.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 48,459.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 48,459.00 ราคาเหมาะสม

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 43,512.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 43,512.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 43,512.00 ราคาเหมาะสม

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,737.88 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเรียมแก้ว 49,737.88 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเรียมแก้ว 49,737.88 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,115.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 48,115.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 48,115.00 ราคาเหมาะสม

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,899.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 48,899.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 48,899.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 99,960.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 99,960.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 99,960.00 ราคาเหมาะสม

64 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,335.01 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 24,335.01 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 24,335.01 ราคาเหมาะสม

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,112.40 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 12,112.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 12,112.40 ราคาเหมาะสม

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,605.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ 1,605.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ 1,605.00 ราคาเหมาะสม

ชัยมงคลพาณิชย์ ชัยมงคลพาณิชย์

67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,519.45 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 13,519.45 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 13,519.45 ราคาเหมาะสม
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68 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,501.13 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 2,501.13 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 2,501.13 ราคาเหมาะสม

69 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,169.88 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 47,169.88 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 47,169.88 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,607.02 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,607.02 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,607.02 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 80,690.84 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 80,690.84 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 80,690.84 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,187.45 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 48,187.45 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 48,187.45 ราคาเหมาะสม

73 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,100.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 5,100.00 ร้านอุดมพานิช 5,100.00 ราคาเหมาะสม

74 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,651.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 22,651.90 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 22,651.90 ราคาเหมาะสม

75 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,395.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,395.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,395.00 ราคาเหมาะสม

76 ซ้ือวารสารวิชาการต่างประเทศ 38,470.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 38,470.00 บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 38,470.00 ราคาเหมาะสม

77 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,975.50 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 4,975.50 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 4,975.50 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

78 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,812.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 33,812.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 33,812.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด

79 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,216.70 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด์ จ ากัด 6,216.70 บริษัท เนชั่นไวด์ จ ากัด 6,216.70 ราคาเหมาะสม

80 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,124.57 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 1,124.57 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 1,124.57 ราคาเหมาะสม

81 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,951.00 ตกลงราคา ร้านนิตย์ชัยซัพพลาย แอนด์ 9,951.00 ร้านนิตย์ชัยซัพพลาย แอนด์ 9,951.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส เซอร์วิส 

82 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,486.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 10,486.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 10,486.00 ราคาเหมาะสม

83 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,092.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 38,092.00 บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 38,092.00 ราคาเหมาะสม

84 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,798.20 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 38,798.20 บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 38,798.20 ราคาเหมาะสม

85 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,174.80 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,174.80 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,174.80 ราคาเหมาะสม

86 จ้างจัดท าโครงผนังไม้ 9,951.00 ตกลงราคา ร้าน ทิวาริม 9,951.00 ร้าน ทิวาริม 9,951.00 ราคาเหมาะสม

87 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศบส.) 1,200.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ราคาเหมาะสม
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88 ซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 19,795.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็น ดีไซน์ 19,795.00 บริษัท ทริปเปิล้ เอ็น ดีไซน์ 19,795.00 ราคาเหมาะสม

พลัส จ ากัด พลัส จ ากัด

89 จ้างล้างท่อ Condenser ของเคร่ือง 86,135.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 86,135.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 86,135.00 ราคาเหมาะสม

ท าความเย็น ชุดที ่1-4 จ ากัด จ ากัด

90 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 450.00 ตกลงราคา บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด 450.00 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด 450.00 ราคาเหมาะสม

91 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานซ่อม 82,785.90 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 82,785.90 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 82,785.90 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

92 ซ้ือพาร์ติชั่น 68,415.80 ตกลงราคา บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 68,415.80 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 68,415.80 ราคาเหมาะสม

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

93 จ้างจัดท ากรอบใส่ป้ายแสดงต าแหน่ง 27,713.00 ตกลงราคา ร้าน ทิวาริม 27,713.00 ร้าน ทิวาริม 27,713.00 ราคาเหมาะสม

ทีจ่อดรถ

94 จ้างติดต้ังประตูห้องท างาน สตป. 11,770.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็น ดีไซน์ 11,770.00 บริษัท ทริปเปิล้ เอ็น ดีไซน์ 11,770.00 ราคาเหมาะสม

(อาคาร 9 ชั้น 4) พลัส จ ากัด พลัส จ ากัด

95 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,477.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,477.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,477.50 ราคาเหมาะสม

กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

96 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,872.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,872.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,872.50 ราคาเหมาะสม

กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

97 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,872.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,872.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,872.50 ราคาเหมาะสม

กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น
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98 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กบส.) 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

99 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 2,354.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,354.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,354.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

100 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคลัง 2,300.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,300.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,300.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

101 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสส.) 1,872.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,872.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,872.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

102 ซ้ือธงชาติ และธง ภปร. 7,500.00 ตกลงราคา นายวรเกษม งามสุทธิ 7,500.00 นายวรเกษม งามสุทธิ 7,500.00 ราคาเหมาะสม

103 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 2,750.01 ตกลงราคา บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร์ 2,750.01 บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร์ 2,750.01 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

104 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,255.00 ตกลงราคา ศูนย์เอกสารครบวงจร 1,255.00 ศูนย์เอกสารครบวงจร 1,255.00 ราคาเหมาะสม

105 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 94,459.60 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 94,459.60 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 94,459.60 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

106 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร 4 98,637.95 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 98,637.95 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 98,637.95 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

107 ซ้ือต้นไม้ 24,824.00 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 24,824.00 บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 24,824.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด
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108 จ้างจัดต้นไม้ประดับห้องประชุม 1 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 16,050.00 บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 16,050.00 ราคาเหมาะสม

อาคารทีท่ าการหลังใหม่ จ ากัด จ ากัด

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

109 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สวพ.) 1,872.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,872.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,872.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

110 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ศกศ.) 1,765.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,765.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,765.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

111 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สมว.) 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

112 จ้างขนย้ายและติดต้ังคอมพิวเตอร์ 42,425.50 ตกลงราคา บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 42,425.50 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 42,425.50 ราคาเหมาะสม

ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ของ ศสล.

113 จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศบริเวณ 47,668.50 ตกลงราคา บริบัท บางกอก เอวิเอชั่น 47,668.50 บริบัท บางกอก เอวิเอชั่น 47,668.50 ราคาเหมาะสม

ห้องเลขานุการ ชั้น 5 เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

114 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 26,536.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 26,536.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 26,536.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มโรงพิมพ์ จ ากัด จ ากัด

115 ซ้ือวัสดุส านักงาน 97,584.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 97,584.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 97,584.00 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด
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116 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 20,227.28 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 20,227.28 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 20,227.28 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

117 จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ 42,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอสแอลเค 42,000.00 บริษัท เอสแอลเค 42,000.00 ราคาเหมาะสม

ทรานสปอร์เตชั่น จ ากัด ทรานสปอร์เตชั่น จ ากัด

118 จ้างติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ 56,421.10 ตกลงราคา บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 56,421.10 บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 56,421.10 ราคาเหมาะสม

และระบบ LAN ศกศ. และห้องช่าง

ชั้น 1

119 จ้างย้ายและติดต้ังล าโพงเพิม่เติม 37,450.00 ตกลงราคา บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 37,450.00 บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 37,450.00 ราคาเหมาะสม

ห้องประชุม 1 ชั้น 9 ส านักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี

120 จ้างติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ 63,317.25 ตกลงราคา บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 63,317.25 บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 63,317.25 ราคาเหมาะสม

และระบบ LAN  ศูนย์สรรหา-

และเลือกสรร

121 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ 4,950.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,950.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,950.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มงานสารบรรณ

122 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 5,400.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,400.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,400.00 ราคาเหมาะสม

123 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบ ารุงรักษา 82,925.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 82,925.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 82,925.00 ราคาเหมาะสม

ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

และระบบปรับอากาศ อาคาร 8
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

124 จ้างซ่อมเคร่ือง Projector 76,815.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเรียมแก้ว 76,815.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเรียมแก้ว 76,815.30 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

125 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 69,507.20 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 69,507.20 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 69,507.20 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

126 ซ้ือกระจกโค้ง 57,726.50 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 57,726.50 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 57,726.50 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

127 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 19,200.00 ตกลงราคา 1.นายเฉลิมชัย  สมัญญา 19,200.00 นายเฉลิมชัย  สมัญญา 19,200.00 ราคาต่ าสุด

2.นายสุรศักด์ิ  แสงเพ็ง 24,000.00 

3.นายสมบูรณ์  ทับพวง 24,000.00 

128 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 33,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เอ พี อินเตอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 33,500.00 บริษัท เอ พ ีอนิเตอร์ เซอร์วสิ จ ากดั 33,500.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษทั สยามเอ็กซ์เพรสทวัร์ (1994) จ ากัด 35,600.00 

129 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,400.00 ตกลงราคา 1.นายธรรมนูญ  รังทอง 8,400.00 นายธรรมนูญ  รังทอง 8,400.00 ราคาต่ าสุด

2.นายอนันต์  เจริญภาพ 10,000.00 

130 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 19,200.00 ตกลงราคา 1.นายบัญชา  ฟืน้ตน 19,200.00 นายบัญชา  ฟืน้ตน 19,200.00 ราคาต่ าสุด

2.นายมณู  ฉิมใจ 20,000.00 

3.นายภานุพงศ์  มาเอี่ยม 20,800.00 

131 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 43,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 43,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 43,500.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 47,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 48,000.00 
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