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6 1

- ก.ย.

6 2

)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมบัญชีกลาง
ลำดับ รหัสโครงการ

รายการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

ซื่อ รายการพิจ ารณา

ปริม าณ หน่วยนับ

ผู้ไ ด้ร ับ การดัด เลือ ก

จัด ซื้อ จัด จ้า ง ประมาณโครงการ
1
2
3
4

61127338218 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสถานทีทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ซิริตบุคลากรกรมบัญซิกลาง

คัดเลือก

61127339360 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้า เพื่อคุณภาพซิริต
บุคลากรกรมษัญซิกลาง

คัดเลือก

จ้างดำเนินงานติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า อาคาร 3 กรมบัญซึกลาง

คัดเลือก

5

61117250898 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง

คัดเลือก

6

62057523876 สัญญาจ้างทีปรักษาโครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ๓ยวกับ
มาตรฐานขั้นตั้าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างทีผู้ประกอบการต้องจัดให้มี

8
9

สัญญาจ้างโครงการดำเนินการจ้ดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการ
คลังประจำจังหวัด (คบจ) ดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
62087489504 จ้า ง ทีป่ รึกษาดำเนินโครงการทื้เนฟู ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การดำเนินงานทุนหมุนเวียน

1

งาน

บริษัท ไอแล มพ์ อา ร์คิเท ค แอน ด์ดีไซน์

1,500,000.00

842,270.00

1

งาน

บริษัท ไอแล มพ์ อา ร์คิเท ค แอน ด์ดีไซน์

840,000.00

จำคัด
คัดเลือก

62067476963 สัญญาจ้างโครงการศึกษาการเตริยมการเข้าเป็นสมาซิกความตกลงที
ครอบคลุมและความก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซึฟ้ค เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Gorernment Procurement)

ซื้อ จ้า ง
จำคัด

62027115690 จ้างศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที 6 ณ ประเทคญั๋'ป่น

7

1,513,655.00

ราคาที่ต กลง

800,000.00 ติดตั้งระบบกันซึม
8,409,400.00 ศึกษาดูงานต่างประเทศ

1

งาน

บริษัท โปรซูมเมอริ จำกัด

1

งาน

บริษัท เวิลด์ แพลนเน็ต อินเตอร์เนซั่ล

800,000.00
8,409,400.00

แนล จำคัด

1,513,800.00 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1

งาน

บริษัท นิ,มเบอร์รัน คาร์เรนท์ทํล จำคัด

1,421,000.00

2,290,000.00 จ้า ง ทำของ

1

งาน

มหาวิท ยาลัยเกษตร

2,290,000.00

2,250,000.00 จ้า ง ทำของ

1

งาน

สำนักงานศูนย์ริจัยและให้ดำปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2,250,000.00

1,980,000.00 จ้า ง ทำของ

1

งาน

บริษัท อัพฝอริพลัส จำกัด

1,980,000.00

2,750,000.00 จ้า ง ทำของ

1

งาน

บริษัท โปลลัเกอริ แอนด์ คอมพานิ
(ประเทศไทย) จำกัด

2,750,000.00

คัดเลือก

คัดเลือก

คัดเลือก
คัดเลือก

22,349,125.00

22,240,400.00
108,725.00
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กรมบัญชีกลาง
ลำดับ รหัสโครงการ

รายการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

ซื่อ รายการพิจ ารณา

ปริม าณ หน่วยนับ

ผู้ไ ด้ร ับ การดัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

1 61117357579 จ้างดำเนินโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตาม
โครงการลงทะเปียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่มเติมภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตยงหรือผู้ใม่
สามารถเดินทางมาลงทะเปียนไดิในปี พ.ศ. 2560

เฉพาะเจาะจง

186,299,500.00

1

งาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

184,000,000.00

2

61037246136 จ้างดำเนินการโครงการวางเครีองรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
เพื่มเติม ภายใต้เครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้แก,ผู้มีสิทธิ
ตามโครงการลงทะเปียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

เฉพาะเจาะจง

288,393,246.00

1

งาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

288,393,246.00

3

61097470670 จ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการ
รักษาพยาบาลช้าราชการ

เฉพาะเจาะจง

21,935,000.00

1

งาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

21,935,000.00

4 61117217873 จ้างดำเนินโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อ
รองรับการรับชำระหนี้เงินกู้ยืม ตามพระราซาบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

เฉพาะเจาะจง

12,000,000.00

1

งาน

บริษัท ยืบอินซอย จำกัด

5

เฉพาะเจาะจง

68,590,100.00

1

งาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

62047033921 จ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้
โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก,ผู้มีสิทธิตามโครงการ
ลงทะเปียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

9,850,000.00

68,590,086.00

6 61107134863 จ้างทำตรายางและป้ายซื่อพลาสติก โดยวัธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,660.00 จ้างทำตรายางและป้ายซื่อพลาสติก

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

8,660.00

7 61107205093 จ้างทำตรายางและป้ายซื่อผู้บริหารโดยวัธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

17,830.00 จ้างทำตรายางและป้ายซื่อผู้บริหาร

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

17,830.00

8 61107157393 จ้างทำตรายาง โดยวัธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,090.00 จ้า ง ทำตรายาง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

12,090.00

9 61117104950 จ้างทำตรายาง โดยวัธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

16,600.00 จ้างทำตรายาง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

16,600.00

10 61117407612 จ้างทำตรายาง โดยวัธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,060.00 จ้างทำตรายาง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

6,060.00
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รหัสโครงการ

รายการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ
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ผูไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

11 61117266989 จ้างทำตรายางและป้ายซื่อพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

5,100.00 จ้างทำตรายางและป้ายซื่อพลาสติก

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

5,100.00

12 62017180626 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

5,380.00 จ้างทำตรายาง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

5,380.00

13 62027347561 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

5,940.00 จ้างทำตรายาง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

5,940.00

14 62027315242 จ้างทำสติกเกอรินกตรากรมบํญซีกลาง และติดสติกเกอรฝ็าบังตา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

20,920.00 จ้างทำสติกเกอร์นกตรา
กรมบํญซีกลาง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

20,920.00

15 62047397825 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,460.00 จ้างทำตรายาง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

12,460.00

16 62037213067 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,760.00 จ้างทำตรายาง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

8,760.00

17 61107205093 จ้างทำตรายางและป้ายซื่อผู้บวิหารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

17,830.00

18 62077114683 จ้างทำป้ายซื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

9,920.00

19 62077507986 จ้างทำตรายางและแผ่นป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

18,680.00

20 62067243766 จ้างทำตรายางและป้ายพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

7,590.00

21 62067418345 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

12,270.00

22 62087193822 จ้างทำตรายางและป้ายพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

6,920.00

23 62037374404 จ้างทำป้ายซื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

40,190.00 จ้างทำป้ายซื่อหน่วยงาน

1

งาน

ร้านลีลาอาร์ต

40,190.00

24 62037162028 จ้างปรับปรุงประตูห้อง Control Room System

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

1

งาน

ร้าน เจ.เฮาส์

16,000.00

25 62057493727 จ้างปรับปรุงพื้นห้อง อาคารใหม่ ชั้น 3

เฉพาะเจาะจง

36,550.00

1

งาน

ร้าน เจ.เฮาส์

36,550.00

26 62067037162 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ็าหกังคาอาคารเก็บพัสดุ จังหวัดนนท'บุรี

เฉพาะเจาะจง

128,400.00

1

งาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสอนสิน

27 61087637032 จ้างบำรุงรักษาลัฟทํ ยห้อ ฮิตาซิ จำนวน 1 เครื่อง (นนทบุรี)

เฉพาะเจาะจง

70,000.00 ลัฟทํ

1

งาน

บริษัท ฮิตาซิ เอลสิเวอตอร์ จำกัด

70,000.00

28 61087583573 จ้างบำรุงรักษาลัฟทํ ยห้อ ฮิตาซิ จำนวน 2 เครื่อง (กรมๆ)

เฉพาะเจาะจง

159,720.00 ลัฟทํ

1

งาน

บริษัท ฮิตาซิ เอลสิเวอตอร์ จำกัด

159,720.00

29 61097174823 จ้างบำรุงรักษาลัฟทํ ยห้อ โอทิส

เฉพาะเจาะจง

247,812.00 ลัฟทํ

1

งาน

บริษัท โอทํส เอเลเวเทอริ จำกัด

247,812.00

30 61087607045 จ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

เฉพาะเจาะจง

25,680.00 เครื่องฟอกอากาศ

1

งาน

หจก. เอ.เอ็น.เอ.เทรดดิ้ง
แอนด์ ซัพพลาย

31 61097765544 จ้างรักษาความปลอดภัย (อาคารกรมบํญซีกลาง)

เฉพาะเจาะจง

2,363,880.00 รักษาความปลอดภัย

1

งาน

องค์การทหารผ่านศึก

17,830.00 จ้างทำตรายางและป้ายซื่อผู้บรีหาร
9,920.00 จ้างทำป้ายซื่อหน่วยงาน
18,680.00 จ้างทำตรายางและแผ่นป้าย
7,590.00 จ้างทำตรายางและป้ายพลาสติก
12,270.00 จ้างทำตรายาง
6,920.00 จ้างทำตรายางและป้ายพลาสติก

128,400.00

25,680.00
2,363,880.00
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32 61097721962 จ้างรักพาความปลอดภัย (อาคาร๓บเอกสารการเงินการคลัง จ.บบทบุ เฉพาะเจาะจง

ซื่อ รายการพิจ ารณา

469,896.00 รักษาความปลอดภัย

ปริม าณ หน่วยนับ

ผูไ ด้'รับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

1

งาน

องค์การทหารผ่านศึก

1

งาน

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด

1

งาน

บริษัท พี.'ทู.คอริ'ปอเรขั้น จำกัด

1

งาน

บริษัท เนขัลรัล เพสท์ คอนโทรล จำกัด

95,832.00

469,896.00

33 61087619632 จ้างตัดข่าวออนไลน์

เฉพาะเจาะจง

34 61087635082 จ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC SV8500

เฉพาะเจาะจง

35 61097162939 จ้างบริการกำจัดปลวกๆ

เฉพาะเจาะจง

36 62047219324 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัค'นรอบอาคารกรมบัญชีกลาง

เฉพาะเจาะจง

120,000.00 ดูแลสวนหย่อม

1

งาน

นายนพรุจ ทองสุขโชติ

54,200.00

37 61097331279 จ้างบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ

เฉพาะเจาะจง

8,025.00 ประตูอัตโนมัติ

1

งาน

บริษัท นำ'ขัยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

10,700.00

9,095.00 ชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ

1

งาน

บริษัท นำ'ขัยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

9,095.00

1

งาน

บริษัท ทริปเปีลพี เน็ตเวิร์ก จำกัด

19

ราย

นายธนะศักดี้ บูรณะเจริญ

38 62027430806 จ้างเปลยนอะไหล่ชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติและค่าบริการ บริเวณ เฉพาะเจาะจง
อาคาร 3 ขั้น 1
39 61087589583 จ้างดำเนินโครงการส่งข้อความให้ผู้มืสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดยวกันผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)

เฉพาะเจาะจง

40 62037012177 จ้างดำเนินโครงการเพํ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความ
รับผิดชอบทางละเมืด

เฉพาะเจาะจง

98,868.00 บริการข่าว
216,568.00 ตู้สาขาโทรศัพท์
95,832.00 บริการกำจัดปลวกๆ

80,250.00 ล่งข้อความ SMS
3,556,800.00 จ้างทปริกษาๆ ธุรการ และนิติกร
ดำเนินโครงการเพํ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านความรับผิดขอบ

41 62037012547

นางสาวทัศนา นุชนา

42 62037012802

นายศุภขัย หมั่นภักด

43 62037013019

นางสาวรันวิสา ปองสุข

44 62037013264

นางสาวรันนิดา สุกแก้วณรงค์

45 62037013671

นางสาวปิยาณี มมาก

46 62037013910

นายนพดล เด็นหมิน

47 62037014443

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศริอุ่นศริ

48 62037014750

นายวีรยุทธ นวลน้อย

49 62037014956

นางสาวภัทรสุดา รอดดำ

50 62037015194

นางสาวพัซริภรณ์ สรัสด

98,868.00
216,568.00

80,250.00
3,556,800.00

รายการ
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51 62037015402

นางสาวทัดสุดา ปะระมัสโส

52 62037015610

นางสาวนิศารัตน์ ภูมินานอก

53 62037015812

นางสาวธิดาเทพ แสนสร้อย

54 62037015964

นางสาวศุภาริณี ชัยจันทร์

55 62037016204

นายพิขีตชัย แฝงยงค์

56 62037016353

นางสาวประดุจทิพย์ สายเมฆ

57 62037016553

นางสาวกฤติญา ประทุมไพสันส์

58 62037016744

ว่าทีร้อยตริวด้น แก้วแจ่มใส

59 62047347998 จ้างดำเนินโครงการเพมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับ

เฉพาะเจาะจง

300,000.00 จ้างนิติกร ดำเนิน'โครงการเพม

2

ราย

นายอรุณคักดี้ สกุลผอม

300,000.00

ด้านความรับผิดชอบทางละเมิด

2

ราย

นางสาวธนิตา จุฬามณีรัตน์

300,000.00

400,500.00 จ้างนิติกร ดำเนิน'โครงการเพม

3

ราย

นางสาวเตาริย์ ซุ่มเจริญ

400,500.00

60 62047348690
61 62057475038 จ้างดำเนินโครงการเพมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับ

เฉพาะเจาะจง

ราคาที่ต กลง

62 62057475878

ด้านความรับผิดชอบทางละเมิด

นางสาวฐาปนิ หัสรังษี

63 62057476244

นายปฐมพงษ์ ทัศนิย์ชัยพร

64 62067407269 จ้างดำเนินโครงการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ทำบัญซี
หน่วยงานภาครัฐ (e-Accountant)

เฉพาะเจาะจง

400,000.00 ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

1

งาน

65 62077551637 จ้างดำเนินโครงการเพํ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับ

เฉพาะเจาะจง

105,000.00

1

ราย

66

จ้างแปลเอกสารกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ

เฉพาะเจาะจง

13,600.00 แปลภาษา

1

งาน

บริษัท แกรนดํโกลบอลกรุ๊ป จำกัด

13,600.00

67 62017278674 จ้างพิมพ์รายงานการเงินแผ่นด้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เฉพาะเจาะจง

30,000.00 พิมพ์เอกสารรายงานการเงินแผ่นด้น

1

งาน

นางศรินทิพย์ รุ่งจัระรัศมิกุล

30,000.00

68 62017211836 จ้างจัดทำรายงานการตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นด้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เฉพาะเจาะจง

78,217.00 ทำรายงานการตรวจสอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นด้น

1

งาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวงการพิมพ์

78,217.00

69 62057059410 จ้างพิมพ์รายงานการเงินแผ่นด้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

นางศรินทิพย์ รุ่งจัระรัศมิกุล

54,000.00

70 62067099374 จ้างถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว

เฉพาะเจาะจง

54,000.00 พิมพ์เอกสารรายงานการเงินแผ่นด้น
11,550.00 ถ่ายพิมพ์เขียว

1

งาน

นางศรินทิพย์ รุ่งจัระรัศมิกุล

11,550.00

71 62077387427 จ้างถ่ายเอกสาร และถ่ายพิมพ์เขียว

เฉพาะเจาะจง

27,489.00 ถ่ายเอกสารสัญญา และถ่ายเฟสน

1

งาน

นางศรินทิพย์ รุ่งจัระรัศมิกุล

27,489.00

บริษัท มาสเตอร์ เมกเคอ จำกัด

400,000.00
105,000.00

รายการ
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รหัสโครงการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

72 62077032785 จ้างพิมพ์หนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เฉพาะเจาะจง

73 62087477231 จ้างจัดทำเข็มเชิดซูเถิยรติ

เฉพาะเจาะจง

74 62097132014 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว

ซื่อ รายการพิจ ารณา

ปริม าณ หน่วยนับ

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

1

งาน

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับสืสซง

112,000.00 เข็มเชิดซูเถิยรติ

1

งาน

นายศุภโซค เถิดศริ

เฉพาะเจาะจง

9,250.00 ถ่ายพิมพ์เขียว

1

งาน

นางศรินทิพย์ รุ่งจัระรัศมิกุล

9,250.00

75 62097131726 จ้างจัดทำแบบ ก.พ. 7

เฉพาะเจาะจง

6,000.00 แบบ ก.พ. 7

1

งาน

นางศรินทิพย์ รุ่งจัระรัศมิกุล

6,000.00

76

6110728315 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของกรมบัญชิกลาง

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

นายไพบูลย์ ทองด

77 62127319810 จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ
78 62097636324 จ้างทำเอกสารประซาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการปีกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที 7

เฉพาะเจาะจง

24,037.55 จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ
15,000.00 จ้างทำเอกสารประซาสัมพันธ์
หลักสูตร โครงการปีกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที 7

1
1

งาน
งาน

บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน จำกัด
บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลร
ดเวลลอปเม้นทํ จำกัด

108,000.00 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 50 ทีนั่ง
(Platinum)

1

งาน

บริษัท ธนัขัริซญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

108,000.00

1

งาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซยงใหม่วัซรริทย์

96,600.00

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด

1

งาน

บริษัท พงษัรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต จำกัด

24,000.00 รถบัสปรับอากาศริไอพิ
จำนวน 50 ทีนั่ง

1

งาน

บริษัท ปริณาทัวร์ จำกัด

24,000.00

40,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด

40,000.00

30,000.00 จ้างจัดทำกระเปา

1

งาน

ร้านโสภณวภัณฑ์

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
79 62057276994 จ้างรถโดยสารปรับอากาค 50 ทีนั่ง (Platinum) สำหรับโครงการ
ปีกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
รุ่นที 6
80 62027211514 จ้างรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการปีกอบรมหลักสูตร นัก
บริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที 6
81

เฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการกำหนดมาตราฐานและหลักเกณฑ์ เฉพาะเจาะจง
การบริหารจัดการความเสียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

82 62017122441 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ขั้น

เฉพาะเจาะจง

83 งินส่วนลดสลาก' จ้างรถบัสปรับอากาศริไอพิ จำนวน 50 ทีนั่ง

เฉพาะเจาะจง

84 62047295214 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรมหลักสูตรประกาศยนัยบัตรผู้ เฉพาะเจาะจง
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced
85 62047294060 จ้างจัดทำกระเปา หลักสูตร Advanced

เฉพาะเจาะจง

96,000.00 พิมพ์หนังสือสถิติการคลัง

108,666,.66 จ้างเหมาพนักงานขับรถ ยนต์

96,600.00 จ้างรถยนต์ตู้ปรับอากาศ
1,845.00 จ้างถ่ายเอกสาร
108,000.00 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ขั้น

96,000.00
112,000.00

108,666.66
24,037.55
15,000.00

1,845.00
108,000.00

-1°-
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86 62087258528 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที 3 เฉพาะเจาะจง

30,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

30,000.00

87 62087260111 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที 3 เฉพาะเจาะจง

26,350.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด้

26,350.00

88 62067123036 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที 2 เฉพาะเจาะจง

24,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

24,000.00

89 62067122032 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที 2 เฉพาะเจาะจง

20,280.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด้

20,280.00

90 62027323472 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and
Compliance รุ่นทํ 2

เฉพาะเจาะจง

20,100.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

20,100.00

91 62027321153 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and
Compliance รุ่นทํ 2

เฉพาะเจาะจง

22,646.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด้

22,646.00

92 62057314081 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Intermediate ด้าน Information
Technology รุ่นทํ 2

เฉพาะเจาะจง

28,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด้

28,000.00

93 62057315446 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Intermediate ด้าน Information
Technology รุ่นทํ 2

เฉพาะเจาะจง

21,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

21,000.00

94 62027167009 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที 1 เฉพาะเจาะจง

21,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

20,100.00

95 62027166795 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที 1 เฉพาะเจาะจง

16,984.50 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด้

16,984.50

96 62017533105 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Intermediate ด้าน Information
Technology รุ่นทํ 1

เฉพาะเจาะจง

21,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

ร้านโสภณาภัณฑ์

21,000.00

97 62017532863 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Intermediate ด้าน Information
Technology รุ่นทํ 1

เฉพาะเจาะจง

26,565.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด้

26,565.00

98 62017293299 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Intermediate ด้าน Information
Technology รุ่นทํ 1

เฉพาะเจาะจง

22,500.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

22,500.00

99 62017295713 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Intermediate ด้าน
Performance,Operation and Management รุ่นทํ 1

เฉพาะเจาะจง

30,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด้

30,000.00

รายการ
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100 62017248099 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and
Compliance รุ่นทํ 1

เฉพาะเจาะจง

30,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

30,000.00

101 62017248962 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and
Compliance รุ่นทํ 1

เฉพาะเจาะจง

33,800.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด้

33,800.00

102 62077010324 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Comprehensive รุ่นที 12

เฉพาะเจาะจง

13,800.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

13,800.00

103 62077010645 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Comprehensive รุ่นที 12

เฉพาะเจาะจง

15,686.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นาวสางศศิธร รัตนาบด้

15,686.00

104 62107076391 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ หลักสูตร Comprehensive รุ่นที 12

เฉพาะเจาะจง

9,000.00 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ

1

งาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.นรินทร์ ทัวร์

9,000.00

105 62057541585 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโดรงการ(5กอบรมหลักสูตร'นกบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที 6

เฉพาะเจาะจง

8,900.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด้

8,900.00

106 62077207987 จ้างถ่ายภาพพิธีปิดโครงการแกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการ เฉพาะเจาะจง
คลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) (บงส.) รุ่นที 6

30,000.00 จ้างถ่ายภาพ

1

งาน

นายริพุธ อนัน'ทนุ'พงศ์

30,000.00

107 62067017333 จ้างจัดจำกระเป๋าโครงการแกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที 6

เฉพาะเจาะจง

26,700.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

ร้านหนุน สิฟวํ่งรูม

26,700.00

108 62077449484 จ้างจำทำเข็มริทยฐานะโครงการแกอบรมหลักสูตร นักบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที 6

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

นายศุภโชค เกิดศริ

133,500.00

จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยห้อ NISSAN หมายเลขทะเปียน นข 4861
พิษณุโลก พร้อมเปลยนอะไหล่

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

ร้าน'ทิปทีอปคาร์แคร์

109

133,500.00 จ้างถ่ายเอกสาร
4,650.00 ซื้อวัสดุ

4,650.00

110 62087476129 จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

เฉพาะเจาะจง

35,652.40 จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

1

งาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสอนสิน

35,652.40

111 62077068234 จ้างรถบัสปรับอากาค สำหรับโครงการแกอบรมกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐๆ

เฉพาะเจาะจง

25,000.00 จ้างรถบัสปรับอากาศ

1

งาน

บริษัท ธนัซริซญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

25,000.00

112 62057030518 จ้างเปลยนโซ๊คประตูกระจก

เฉพาะเจาะจง

26,250.00 จ้างเปลยนโซ๊คประตูกระจก

1

งาน

นายขัยรัตน์ บุตรศริ

26,250.00

113 62087294320 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Fundamental รุ่นที 3

เฉพาะเจาะจง

24,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

24,000.00

114 62087294910 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Fundamental รุ่นที 3

เฉพาะเจาะจง

31,040.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด้

31,040.00
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115 62057275635 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Fundamental รุ่นที 3

เฉพาะเจาะจง

30,600.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

30,600.00

116 62057272467 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Fundamental รุ่นที 2

เฉพาะเจาะจง

38,301.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศดีธร รัตนาบดี

38,301.00

117 62017175732 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Fundamental รุ่นที 1

เฉพาะเจาะจง

30,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

30,000.00

118 62017174745 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Fundamental รุ่นที 1

เฉพาะเจาะจง

37,550.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศดีธร รัตนาบดี

37,550.00

119 62067457854 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Advanced ด้าน Performance
Operation and Management

เฉพาะเจาะจง

26,522.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศดีธร รัตนาบดี

26,522.00

120 62067458749 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Advanced ด้าน Performance
Operation and Management

เฉพาะเจาะจง

25,500.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

ร้านโสภณาภัณฑ์

25,500.00

121 62067280218 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and

เฉพาะเจาะจง

24,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

ร้านโสภณาภัณฑ์

24,000.00

122 62067277438 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and

เฉพาะเจาะจง

20,781.50 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศดีธร รัตนาบดี

20,781.50

123 62037447483 จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตร Advanced ด้าน Information

เฉพาะเจาะจง

21,450.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศดีธร รัตนาบดี

21,450.00

124 62037445995 จ้างจัดทำกระเป๋า หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technol เฉพาะเจาะจง

30,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

ร้านโสภณาภัณฑ์

30,000.00

125 61107041571 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ประกอบ'โครงการัฝิกอบรม หลักสูตร เฉพาะเจาะจง
การเพํ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของ
กรมษัญซีกลาง โดยริธิเฉพาะเจาะจง

60,000.00 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ

1

คัน

บริษัท ธนัซริซญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

6,000.00

4,646.80

126 61067070357 จ้างถ่ายเอกสารสัญญา 2 สัญญา โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

4,646.80 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำคัด

127 61107051777 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงการัฝิกอบรม หลักสูตร การเพม
ประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของ
กรมบัญซีกลาง โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,800.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศดีธร รัตนาบดี

12,800.00

128 61107129304 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงการัฝิกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

10,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศดีธร รัตนาบดี

9,994.00
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129 61107209199 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ เฉพาะเจาะจง
พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที 2 หลักสูตรกักอบรม/
ลัมมมนาเซิงปฏิบัตการ เพื่อทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมบัญชีกลางในปีจจุบัน โดยวิธี
130 61107027451 จ้างรถตู้'ปรับอากาศ'ประกอบ'โครงการกักอบรม หลักสูตร การเพื่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของ
กรมบัญซิกลาง โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

131 61117007296 จ้างรถบัสปรับอากาศประกอบโครงการคนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ เฉพาะเจาะจง
ทียั่งยืน โดยริธิเฉพาะเจาะจง

ซื่อ รายการพิจ ารณา

ปริม าณ หน่วยนับ

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

5,136.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

ร้าน ก็อปปี เอ็กซ์เพรส

1,230.50

7,500.00 จ้างรถตู้ปรัยอากาศ

3

คัน

นายฉณัฐ รักธรรม

7,500.00

22,000.00 จ้างรถบัสปรับอากาศ

1

คัน

บริษัท นิว อนุซา แทรเวล แอนด์
เซอร์วิส จำกัด

22,000.00

132 61117399693 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ เฉพาะเจาะจง
พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที 3 ครั้งที 1 หลักสูตร
กักอบรม/ส้มมมนาเชีงปฏิบัติการ๓ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมบัญซิกลาง โดย

5,992.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

ร้าน ก็อปปี เอ็กซ์เพรส

133 61117053014 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการกักอบรมส้าหร้บบุคลากรของส่วน
ราชการทีปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
e-Payoll หลักสูตร โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและ

เฉพาะเจาะจง

33,600.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

ห้างหุ้นส่วน จำกิด พ แอนค์ พ

134 61117097665 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการกักอบรมเซิง)ฏิบัติการหลักสูตร
การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic Catalog " e-catalog
และการเสนอราคาในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เฉพาะเจาะจง

12,500.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดื

135 61117004163 จ้างรถตู้ปรับอากาศประกอบโครงการคนคลังรวมพลังสร้างลัมพนธ์ที เฉพาะเจาะจง
ยั่งยืนนนนน โดยริธิเฉพาะเจาะจง

13,200.00 จ้างรถตู้ปรัยอากาศ

2

คัน

นายฉณัฐ รักธรรม

13,200.00

เฉพาะเจาะจง
136 61117074637 จ้างถ่ายเอกสารประกอบดครงการเคริอข่ายการตรวจสอบภายโน
และการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐโดยวืธิเฉพาะเจาะจง

15,311.70 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล มาร์เก็ตติ้ง จำคัด

10,688.82

5,992.00

33,600.00

8,375.00
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137 61117233041 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการโ)กอบรมการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS สำหรับกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

29,949.30 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

18,684.61

138 61117242287 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการโ!กอบรมการปฏิบัตังาน KTB
Corporate Online หลักสูตรสำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขต
และสำนักงานคลังจังหวัด โดยวิธีเฉาพะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

19,934.10 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.'ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

11,146.73

เฉพาะเจาะจง
139 61117323046 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเพมประส่พิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดยวลัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,500.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

ห้างหุ้นส่วน จำกด พิ แอนด์ พิ

10,500.00

140 61117253310 จ้างจัดทำกระเป๋าสำหรับโล่เอกสารประกอบโครงการโ!กอบรมการ
ปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับบุคลากร
สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

40,000.00 จ้างจัดทำกระเป๋า

1

งาน

ร้าน เอกขัย การค้า

40,000.00

141 61117034415 จ้างรถตู้ปรับอากาศประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่ม
นโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

13,000.00 จ้างรถตู้ปรัยอากาศ

1

งาน

นายฉณัฐ รักธรรม

13,000.00

8,361.73 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

8,361.73
6,964.10

142 61127230498 จ้างถ่ายเอกสารสัญญา 2 สัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
143 61127025490 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอ'บดครงการัฝิกอบรมเซิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic
Government Procurement : e-GP สำหรับเจ้าหน้าท
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง

เฉพาะเจาะจง

7,222.50 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

144 61127090540 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเพํ่มประส์ทธีภาพการตรวจสอบ
ภายในและควบคุมภายโนสำหรับหน่วยงานของรัฐโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

18,200.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด

15,860.00

145 61127075844 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการประชุมขึ้แจงนายทะเบียนและผู้มี
หน้าทั่จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการทั่วประเทศ
และมาตรากำกับควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักบาพยาบาล

เฉพาะเจาะจง

12,600.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบด

12,600.00
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146 62017015417 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเพมประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใบและการควบ(ฐมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เฉพาะเจาะจง

36,400.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศดืธร รัตนาบดื

28,730.00

147 62027178714 ซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยจิธิเฉพะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

17,259.10 ซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา

1

งาน

บริษัท ออฟ,พิศ แคร์ คอร์ปอเรซั่น จำกัด

17,259.10

148 62027165482 ซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยจิธิเฉพะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

17,259.10 ซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา

1

งาน

บริษัท ออฟ,พิศ แคร์ คอร์ปอเรซั่น จำกัด

17,259.10

149 62017534594 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการโ]กอบรมสำหรับบุคลากรของส่วน
ราชการทีปฏิบัดืงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หลักสูตร โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้างราชการและลูกจ้างประจำ

เฉพาะเจาะจง

21,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

ห้างหุ้นส่วน จำกิด พิ แอนค์ พิ

21,000.00

150 62017163803 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการโ)กอบรมสำหรับบุคลากรของส่วน
ราชการทีปฏิบัดืงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หลักสูตร โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

เฉพาะเจาะจง

21,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

ห้างหุ้นส่วน จำกิด พิ แอนค์ พิ

21,000.00

151 62027263394 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
พัฒนาองค์การสู่ระบบ 4.0 กิจกรรมที 2 หลักสูตรัฝิกอบ'รม/สัมมนา
เซิงปฏิษัตอิการเกยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริอหารจัดการภาครัฐของกรมบัญซิกลาง โดยริธิ

เฉพาะเจาะจง

8,988.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

ร้าน กิอปปี เอ็กซ์เพรส

8,988.00

152 62017511958 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
พัฒนาองค์การส่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที 4

เฉพาะเจาะจง

5,136.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

ร้าน กิอปปี เอ็กซ์เพรส

5,136.00

153 6202729294 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงการัฝิกอบรม หลักสูตร ตรวจสอบ
เพื่มุ่งสู่การปฏิรูปบัญซิภาครัฐโดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

14,445.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

13,872.02

154 62037035073 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการประชุมขีแ้ จงเกณฑ์การประเมินผล เฉพาะเจาะจง
การปฏิบัติง่านด้านบัญซิของส่วนราชการโดยริธิเฉพาะเจาะจง

14,445.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.'ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

12,753.33

เฉพาะเจาะจง

86,670.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษทั พี.'ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำกีด

86,573.70

155 62027083472 จ้าง่ยเอกสารประกอบโครงการโ)กอบรมการปฏิบัติงาน KTB
Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ โดยริธิ
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เฉพาะเจาะจง
156 61097103610 จ้างสื่อประซาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ประกอบโครงการปีกอบรม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยริธิ

ซื่อ รายการพิจ ารณา

309,540.00 จ้างสื่อประซาสัมพันธ์

ปริม าณ หน่วยนับ

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

1

งาน

บริษัท ทเวนตึ้เฟริโมชั้น จำกัด

309,540.00

157 62017136694 จ้างรถ'โดยสาร'ปรับอากาศ'ปผะกอบ'โครงการปีกอบรม หลักสูตร การ เฉพาะเจาะจง
พัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมษัญซกลาง โดยริธ์

66,000.00 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ

1

งาน

บริษัท ธนัซริซญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

66,000.00

เฉพาะเจาะจง
158 62027195139 จ้างรถบัสปรับอากาศประกอบดครงการพัฒนาคุณภาพซริต
เจ้าหน้าทีของกรมบัญซกลางทีปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยริธ์เฉพาะเจาะจง

36,000.00 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ

1

งาน

บริษัท ธนัซริซญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

36,000.00

27,562.50

159 62027431514 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเพื้มประลัทธิภาพมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและบดยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรสำหรับองคิ
ปกครองส่วน'ท้องสื่น รุ่นที 1 โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

50,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

160 62027343016 จ้างซ่อมเครื่องคอมพัวเตอริแม่ข่าย โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

107,000.00 จ้างซ่อมเครื่องคอมพัวเตอริแม่ข่าย

1

งาน

บริษัท โปรเฟสชั้นบัล คอมพัวเตอริ จำกั^

161 62017160001 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงการปีกอบรม หลักสูตร การพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ ของกรมบัญซกลาง โดยริธิ

เฉพาะเจาะจง

6,580.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

6,580.00

162 62017047471 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงการปีกอบรมเซิง'ปฏิบัติการ หลักสูตร
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรมบัญซกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565 โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7,200.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

4,728.00

163 62017515911 จ้างถ่ายเอกสารประกอบดโครงการเพมประลัทธิภาพการตรวจ
ขสอบภายในและการควบคุมภายในของรัฐโดยริ!!เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

72,800.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

56,940.00

164 62027240217 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการปีกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบการงาน
ถ่อสร้างในส่วนกลาง โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

5,325.00

165 6203705663 จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศประกอบโครงการปีกอบรม หลักสูตร
การเสริมสร้างคุณซรรมจริยซรรมโห้ลับบุคลากรกรมบัญชีกลางโดย

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

บริษัท ธนัซริซญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

48,000.00 จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ

107,000.00

48,000.00
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166 62037197153 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเพื่มประสิทธิภาพมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วน'ท้องทีน รุ่นที 2 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

50,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

27,562.50

167 62037276901 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงการแกบรมเซิงปฏิบัติการ,หลักสูตร
การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,250.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

4,100.00

168 62047134058 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงการแกอบรม หลักสูตรพระราชบัญญัติ เฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 โดยริธิ

11,400.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

11,100.00

169 62047254829 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ(5กอบรม หลักสูตร แกทักบะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยริธิเฉพาะพเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

6,000.00

170 62047380385 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงถ่ารเพื่มประสิทธิภาพมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานของรัฐ รุ่นทึ่ 1

เฉพาะเจาะจง

55,500.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

54,945.00

171 62047427350 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงการเพื่มประสิทธิภาพการ'บัญชีภาครัฐ เฉพาะเจาะจง
และนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐ รุ่นทึ่ 2

55,500.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

54,945.00

172 62047292945 จ้างถ่ายเอกสารประกอบดครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ เฉพาะเจาะจง
พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที 1 หลักสูตรเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ โดยริธิเฉพาจาะจง

10,700.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

ร้าน ทีอปปี เอ็กซ์เพรส

10,700.00

173 62057348783 จ้างรถบัสปรับอากาศนำผู้เข้าร่วมดครงการแกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ เพื่มพูนความรู้ความเข้าใจ ดดยริธิเฉพาะเจาะจง

70,000.00 จ้างรถบัสปรับอากาศ

2

คัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรปราณีทัวร์

70,000.00

174 62067407328 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการแกอบรมสำหรับบุคลากรมีอโหม่ทึ่ เฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานเทียวลับบุคลากรมือใหม่ โดยวืธิเฉพาะเจาะจง

48,150.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำคัด

48,150.00

175 62057085374 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการแกอบรมการปฏิบัติงานโนระบบ
GFMIS สำหรับทุนหมุนเริยน โดยริธิเฉพาะเจาะจง

13,482.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำคัด

13,482.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
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176 62057543200 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการลักอบรมสำหรับบุคลากรมิอใหม่ที เฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานเกรายวกับระบบจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพาะเจาะจง

99,814.95 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำคัด

99,713.35

177 62067304953 จ้างถ่ายเอกสารประกอบดครงการ'ลักอบรม เรึ๋องหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงซพ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

70,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนค์ พี

70,000.00

178 62067014553 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเพื่มประลิทธีภาพด้านการ
ตรวจสอบสำนวณให้กับเจ้าหน้าที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,120.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

12,117.00

179 62077058687 จ้างรถบัสปรับอกาคนำผู้เข้าร่วมดครงการ รางวัลองค์กรทีมใความ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการค้านการเงินการคลัง คั้นที 5 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1

คัน

บริษัท นัว อนุซา แทรเวล
แอนดํ เซอร์วิส จำกัด

8,000.00

8,000.00 จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ

180 62067248445 จ้างรถยนต์ตู้ปรับอากาศสำหรับดครงการประชารัฐสวัสดิการ ดดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

12,600.00 จ้างรถยนต์โดยสาร

1

คัน

นายคซาเซษฐ์ เหล่าลิ้ม

12,600.00

เฉพาะเจาะจง
181 62067267419 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงการัฝิกอบรม หลักสุตร การเทีม
ศักยภาพการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธี

8,700.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

6,916.50

182 62067459125 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการลักอบรมสำหรับบุคลากรมีอใหม่ที เฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานเทียวลับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร โดยวิธี

96,300.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำคัด

เฉพาะเจาะจง
183 62067515598 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการลักอบรม หลักสูตร การเทีม
ศักยภาพการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธี

84,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศัธร รัตนาบด

6,678.00

184 62077041621 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ รางวัลองค์กรทีมีความเป็นเลิศใน เฉพาะเจาะจง
การบวิหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,150.00 จ้างถ่ายเอการ

1

งาน

ร้าน กิอปปี เอ็กซ์เพรส

48,150.00

12,500.00 จ้างรถตู้ปรับอากาศ

5

คัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศัวิเอก
ทรานสปอร์ต

12,500.00

185 62077235640 จ้างรถตู้ปรับอากาศโครงการประชุมซื้แจงเพื่อเตวิยมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบวิหารส่วนจังหวัด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

96,300.00
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186 62077317545 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงบการ ประชุมขึ้นจงแนวทางการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

15,080.58 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

15,080.58

187 62077271469 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการประชุมขึ้นจงเฟ้อเตรียมในการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

14,445.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.'ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

14,445.00

188 62067351450 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพม
รองรับการดำ เนินการตามอำนาจหน้าฟ้ฃองกรมบัญซิกลาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

9,793.71 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.'ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

5,055.75

189 62077497643 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการบิกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

39,964.50 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.'ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

39,964.50

58,000.00 จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ

1

งาน

บริษัท ธนัข้วิซญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

58,000.00

190 62077331215 จ้างรถบัสปรับอากาค นำผู้เข้าร่วมโครงการบิกอบรมกฎหมายว่าด้วย เฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบวิหารพัสดุภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
191 62077129061 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการบิกอบรม หลักสุตร การเพม
ศักยภาพการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธี

8,400.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศึธร รัตนาบด

6,678.00

192 62067223182 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเซิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ
บันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,250.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศึธร รัตนาบด

5,125.00

193 62087239850 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการบิกอบรมเซิงปฏิบัติการ การใข้งาน เฉพาะเจาะจง
ระบบการรับข้าระเงินกลางของบริการภาครัฐ อำหรับหน่วยงานนำ
ร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,250.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศึธร รัตนาบด

4,650.00

194 62067505383 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเพํ่มประสิทธีภาพการประเมินผล
คุณภาพการบัญซิภาครัฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

80,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศึธร รัตนาบด

46,695.00

195 62067435586 จ้างถ่ายเอกสารประกอบดครงการบิกอบรม หลักสูตร กลรวิเคราะห์
กรณีศึกษาด้ายการเงินการคลัง โยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

28,800.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศศึธร รัตนาบด

18,720.00

196 ไม่ผ่าน e-GP จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการบิกอบรม หลักสูตร ความรัเรึ๋อง
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคดนดลยี๋สนเทศกรมบัญซิกลาง

เฉพาะเจาะจง

2,889.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2,889.00

-1°-

รหัสโครงการ

รายการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

ซื่อ รายการพิจ ารณา

ปริม าณ หน่วยนับ

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

197 62087190201 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาบ เฉพาะเจาะจง
ในภาครัฐ โดยวิธีฉพาะเจาะจง

16,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศคิธร รัตนาบดิ

12,240.00

198 62087506112 จ้างถ่ายเอกสารประกอบดครงการรับพ้เงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

9,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศคิธร รัตนาบดิ

5,475.00

199 62087339255 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการกำหนดมาตรฐานและหกักเกณฑ์
การบริหารจัดการความเสึ่ยงส์าหริ’'บหน่วยงานของริ'ฐโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

44,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศคิธร รัตนาบดิ

30,400.00

200 6208731506 จ้างจัดทำกระเปาสำหรับใส่เอกสารโครงการประซุมซี้แจงการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดย

เฉพาะเจาะจง

150,000.00 จ้างจัดทำกระเปา

1

งาน

ร้าน เอกชัย การค้า

201 62087394842 จ้างรถตู้ปรับอากาศโครงการประซุมซี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

10,000.00 จ้างรถตู้ปรัยอากาศ

4

คัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิริเอก
ทรานสปอร์ต

10,000.00

202 62087411228 จ้างรถบัสปรับอากาศโครงการเพํ่มประสิทํภาพการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าทกองสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

30,000.00 จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ

1

คัน

บริษัท ปวิณาทัร์ จำกัด

30,000.00

28,200.00 จ้างจัดทำกระเปา

1

งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด

28,200.00

17,500.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศคิธร รัตนาบดิ

17,325.00

205 62087651151 จ้างจัด นิทรรศการ จัดบอร์ดนิทรรศการ รวมการตกแต่งสถานที่ โดย เฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 จ้างจัดนิทรรศการ

1

งาน

บริษัท คริเอท อินเทลลัเจ้นซ์ จำกัด

206 62097155387 จ้างถ่ายเอกสารประกอบดครงการการตรวจสอบสำนักงานการตรวจ เฉพาะเจาะจง
เงินแผ่นดิน การจัดปีกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศคิธร รัตนาบดิ

203 62097137021 จ้างจัดทำกระเปาใส่เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพงาน เฉพาะเจาะจง
ตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนห้องสิ้น โดยวิ
204 62087637004 จ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนห้องสิ้น โดยวิธีตกลง

เฉพาะเจาะจง

150,000.00

200,000.00
5,010.00

-1°-

รหัสโครงการ

รายการ

207 62097187368 จ้างถ่ายเอกสาร'ประกอบ'โครงการปีกอบรม หลักสุตร เสริม
สมรรถนะผู้ทพบัญซิเติมของหน่วยงานของรัฐ ดดยริเฉพาะเจาะจง

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

ซื่อ รายการพิจ ารณา

ปริม าณ หน่วยนับ

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

เฉพาะเจาะจง

60,000.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบติ

33,120.00

เฉพาะเจาะจง
208 62087384673 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการประชุมขึ้นจงการปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยริธิเฉพาะเจาะจง

44,779.50 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

44,779.50

209 62067531974 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

98,226.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

80,879.00

210 62097296750 จ้างถ่ายเอกสารประกอบดครงการปีกอบรมเซิงปฏิบัติการหลักสูตร
การเตริยมความพร้อมเพื่อกรจ่ายเงินเบี้ยยังซิพผู้สูงอายุและเบี้ย
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องสิ้น โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7,984.71 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

7,984.71

211 62097675916 จ้างถ่ายเอกสารประกอบดครงการอบรมเซิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
เตริยมความพร้อมเพื่อการจ่ายเงินเบี้ยยังซิพผู้งอายุและเบี้ยความ
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องสิ้น โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,696.19 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

บริษัท พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

11,977.31

212 62087274753 จ้างจัดทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารโครงการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐโดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

48,000.00 จ้างจดทำกระเป๋า

1

งาน

บริษทั สแตมมิซต์ จำกัด

48,000.00

213 62097425497 จ้างถ่ายเอกสารปะกอบดครงการปีกอบรม หลักสูตร การดเพื่มประ
สิท้ภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญซิกลาง
รุ่นท 2 โดยริริเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,800.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบติ

9,825.00

214 62097436527 จ้างรถตู้ปรับอากาศดครงการ ปีกอบรม หลักสูตร การเพื่ม
ประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร สำหรับผู้บริการระดับสูงของกรม
บัญซิกล่าง รุ่นพื่ 2 โดยริธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

18,000.00 จ้างรถตู้ปรัยอากาศ

1

งาน

นายฉณัฐ รักธรรม

23,700.00 จ้างถ่ายเอกสาร

1

งาน

นางสาวศติธร รัตนาบติ

215 62097534658 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการลัมนาเซิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง เฉพาะเจาะจง
เครือข่ายนักทรัพยากรบุคคลลังกัดกระทรวงการคลัง โดยริธิ

18,000.00

1,106.00
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รหัสโครงการ

รายการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

216 62097543567 จ้างรถบัสป ร ับ อากาศ บำผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงป ฏ ิบ ัต กิ าร
การเสริมสร้างเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคลสังกัดกระทนฃรวงการ

เฉพาะเจาะจง

217 62027009969 เข่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง

เฉพาะเจาะจง

218 62017524516 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการติดตั้งระบบ (Point of Sale : POS) เพื่อแยกจำนวน
ภาษีมูลค่าเพื่มออกจากราคาสินค้าและบริการ

ซื่อ รายการพิจ ารณา

90,000.00 จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ

ปริม าณ หน่วยนับ

ผูไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

3

คัน

บรัท ธนัซริซญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

1,250,000.00

1

งาน

บริษัท โตซิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด

เฉพาะเจาะจง

85,500,000.00

1

งาน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

85,080,000.00

219 62027430870 ซื้อโครงการพัฒนาระบบสำรอง สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม (Welfare) กรมบัญซิกลาง

เฉพาะเจาะจง

45,354,000.00

1

งาน

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์

44,754,000.00

220 62097533523 ซื้อคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสอบถามและ
แจ้งปิญหาการใช้ระบบงาน e-GP แบบออนไลย์

เฉพาะเจาะจง

221 61127258584 ซือ Power Supply

เฉพาะเจาะจง

8,025.00

5

คัว

บริษัท มัลติไลนั โปรเฟสซั่นแนล จำกัด

8,025.00

222 62037076366 ซื้อแบตเตอรื่ สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

เฉพาะเจาะจง

454,750.00

50

ลูก

บริษัท ซิเอสพิเอัม (ประเทศไทย) จำกัด

454,750.00

223 62057535296 ซื้อแบตเตอรื่ สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

เฉพาะเจาะจง

452,610.00

50

ลูก

บริษัท ซิเอสพิเอัม (ประเทศไทย) จำกัด

452,610.00

224 62067451645 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์

เฉพาะเจาะจง

40,232.00

1

เครื่อง บริษัท สหธุรกัจ จำกัด

40,232.00

225 62087101205 ซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง

เฉพาะเจาะจง

25,410.00

1

งาน

ร้าน เจ. เฮาส์

25,410.00

226 62087150552 ซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร

เฉพาะเจาะจง

8,999.98

4

ตู้

บริษัท ษีซิเนส ซิทเอส จำกัด

227 62097704385 ซื้อแบตเตอรื่ สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

เฉพาะเจาะจง

454,750.00

50

ลูก

บริษัท ซิเอสพิเอัม (ประเทศไทย) จำกัด

228 62097722311 ซื้อเก้าอี้

เฉพาะเจาะจง

11,663.00

1

คัว

บริษัท เอัน เอส ปี ออฟพิศ จำกัด

11,663.00

229 62097588710 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เฉพาะเจาะจง

131,610.00

3

เครื่อง บริษัท เซ็นทรัล ซิสเท็ม อันพิเกรซั่น จำกั

131,610.00

230 62097697362 ซื้อเก้าอี้ทำงาน และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้

เฉพาะเจาะจง

131,075.00

1

งาน

บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด

131,075.00

231 62097698666 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

71,797.00

1

งาน

บริษัท ยิบอันซอย จำกัด

71,797.00

232 62117432151 ซื้อ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ ผงหมึกเครื่องโทรสาร

เฉพาะเจาะจง

47,529.40 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ผงหมึก

9

กล่อง

บริษัท ริเจ ไอท จำกัด

47,529.40

233 63017447236 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

68,533.50 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

15

กล่อง

บริษัท ริเจ ไอท จำกัด

68,533.50

90,000.00
1,250,000.00

จำคัด

10,000,000.00

1

งาน

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์

9,990,000.00

จำคัด

8,999.98
454,750.00
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รหัสโครงการ

รายการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

ซื่อ รายการพิจ ารณา

ปริม าณ หน่วยนับ

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

234 63017140253 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

24,042.90 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

5

กล่อง

บริษัท มึสเตอร์ อิ้งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิ

24,042.90

235 62067445104 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

64,788.50 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

14

กล่อง

บริษัท มึสเตอร์ อิ้งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิ

64,788.50

236 63027099731 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

9,137.80 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

2

กล่อง

บริษัท วิเจ ไอท จำกัด

237 63027171242 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

17,173.50 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

4

กล่อง

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรซั่น จำกัด

17,173.50

238 63017395267 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

75,370.80 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

15

กล่อง

บริษัท มึสเตอร์ อิ้งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิ

75,370.80

239 63027361514 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพ

เฉพาะเจาะจง

62,274.00 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพ

6

กล่อง

บริษัท วิเจ ไอท จำกัด

62,274.00

240 63037019203 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพและหมึกพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

45,036.30 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพและหมึก

7

กล่อง

บริษัท วิเจ ไอท จำกัด

45,036.30

241 63027464491 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

18,275.60 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

4

กล่อง

บริษัท วิเจ ไอท จำกัด

18,275.60

242 63037087297 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

50,247.20 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

10

กล่อง

บริษัท มึสเตอร์ อิ้งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิ

50,247.20

243 63067264857 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพและหมึกพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

106,893.00 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพและหมึก

60

กล่อง

บริษัท บางบอนซิสเต็ม จำกัด

244 63037463556 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพและหมึกพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

17,548.00 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพและหมึก

5

กล่อง

บริษัท วิเจ ไอท จำกัด

17,548.00

245 63047197069 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

95,946.90 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

21

กล่อง

บริษัท วิเจ ไอท จำกัด

95,946.90

246 6301746303 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพและหมึกพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

20,758.00 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพและหมึก

2

กล่อง

บริษัท วิเจ ไอท จำกัด

20,758.00

247 63067039286 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

27,413.40 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

6

กล่อง

บริษัท วิเจ ไอท จำกัด

27,413.40

248 63067029431 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพและหมึกพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

95,486.80 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพและหมึก

17

กล่อง

บริษัท วิเจ ไอท จำกัด

95,486.80

249 63057324873 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพ

เฉพาะเจาะจง

20,758.00 ซื้อดเมลูกกลิ้งพิมพ์ภาพ

2

กล่อง

บริษัท วิเจ ไอท จำกัด

20,758.00

250 63057353279 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

66,532.00 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

14

กล่อง

บริษัท มึสเตอร์ อิ้งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิ

66,532.00

251 61107064358 ซื้อแบตเตอรื่สำหรับสำรองไพิฟ้าระบบตู้สาขาโทรศัพท์
252 62087235906 ซื้อหนังสือ

เฉพาะเจาะจง

1
1

งาน

เฉพาะเจาะจง

53,500.00 แบตเตอรี่
40,900.00 ซื้อหนังสือห้องสมุด

งาน

บริษัท พิ.ทู. คอร์ปอเรซั่น จำกัด
สมาคมผู้ตรงจสอบภายในแห่งประเทศ

53,500.00
40,900.00

253 62087236750 ซื้อหนังสือ

เฉพาะเจาะจง

12,468.00 ซื้อหนังสือห้องสมุด

1

งาน

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์

12,468.00

1

งาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

254 62087624140 เช่าสถานทีสำหรับดำเนินการสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที 1 เฉพาะเจาะจง

365,540.00 เช่าสถานทีสำหรับดำเนินการสอบ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที 1

9,137.80

106,893.00

365,540.00

รายการ
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รหัสโครงการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

255 62087655912 เช่าสถานทีสำหรับดำเนินการสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที 2 เฉพาะเจาะจง

ซื่อ รายการพิจ ารณา

360,395.00 เช่าสถานทีสำหรับดำเนินการสอบ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที 2

ปริม าณ หน่วยนับ

ผูไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

1

งาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

360,395.00

256 62017461148 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการกำหนดมาตรฐานและหลักเกรฑ์การบวิหาร
จัดการความเสียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เฉพาะเจาะจง

27,000.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นางสาวคดีธร วัตนาบดี

27,000.00

257 62047294893 ซื้อวัสดุ หลักสูตร Advanced

เฉพาะเจาะจง

6,500.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นางสาวคดีธร วัตนาบดี

6,500.00

258 62087259417 ซื้อวัสดุ หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที 3

เฉพาะเจาะจง

6,500.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นางสาวคดีธร วัตนาบดี

6,500.00

259 62067121493 ซื้อวัสดุ หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที 2

เฉพาะเจาะจง

5,200.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นาวสางคดีธร วัตนาบดี

5,200.00

260 62017246432 ซื้อวัสดุ หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and

เฉพาะเจาะจง

6,500.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นางสาวคดีธร วัตนาบดี

6,500.00

261

เฉพาะเจาะจง

4,600.00 ซื้อวัสดุ

2

งาน

นางสาวคดีธร วัตนาบดี

4,600.00

เฉพาะเจาะจง

38,187.23 จัดซื้อเสื้อ

1

งาน

ร้าน เจ อาร์ สปอร์ต (สำนักงานใหญ่)

263 62067022291 ซื้อวัสดุ โครงกาวัฝิกอบรมหลักสูตร'นักบ'วิหารการเงินการคลังภาค'รัฐ เฉพาะเจาะจง
ระดับสูง (บงส.) รุ่นที 6

8,900.00 จัดซื้อวัสดุ

1

งาน

นางสาวคดีธร วัตนาบดี

1

งาน

ร้านกิจเจริญ

107,162.64

1

งาน

ร้านกิจเจริญ

23,968.00

1

งาน

ร้านกิจเจริญ

5,778.00

ซื้อวัสดุ หลักสูตร Comprehensive รุ่นที 12

262 62077266983 จัด'ซื้อเสื้อ'โปโลสำหรับผู้เข้าร่วม'โครงกาวัฝิกอบรม หลักสูตรนัก
บวิหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที 6

38,187.00
8,900.00

264 62017272292 ซื้อวัสดุ

เฉพาะเจาะจง

265 62077440765 ซื้อหลอดนิออน

เฉพาะเจาะจง

266 62067223022 ซื้อขุดเครื่องมือช่าง Desker

เฉพาะเจาะจง

267 62057368112 ซื้อยางรถยนต์

เฉพาะเจาะจง

19,200.00 ซื้อยางรถยนต์

1

งาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นก เฮง เฮง

19,200.00

268 62047132450 ซื้อวัสดุไฟฟัา

เฉพาะเจาะจง

23,433.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

ร้านกิจเจริญ

23,433.00

269 62037346846 ซื้อวัสดุไฟฟัา

เฉพาะเจาะจง

10,432.50 ซื้อวัสดุไฟฟัา

1

งาน

ร้านกิจเจริญ

10,432.50

270 62017286633 ซื้อหลอดไฟ LED

เฉพาะเจาะจง

23,540.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

บริษัท ซีวิค มืเดีย จำกัด

23,540.00

271 62017272292 ซื้อวัสดุ

เฉพาะเจาะจง

37,544.16 ซื้อวัสดุ

1

งาน

ร้านกิจเจริญ

37,544.16

272 61117301520 ซื้อวัสดุ

เฉพาะเจาะจง

24,492.30 ซื้อวัสดุ

1

งาน

ร้าน พี.อาร์.เอส.เอ็นเตอร!,พร้ส์

24,492.30

273 62087294542 ซื้อวัสดุ หลักสูตร Fundamental รุ่นที 3

เฉพาะเจาะจง

1

งาน

นางสาวคดีธร วัตนาบดี

107,162.64 ซื้อวัสดุ
23,968.00 ซื้อหลอดนิออน
5,778.00 ซื้อวัสดุ

5,200.00 จัดซื้อวัสดุ

5,200.00
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ราคาที่ต กลง
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274 62057273286 ซื้อวัสดุ หลักสูตร Fundamental รุ่นที 2

เฉพาะเจาะจง

6,630.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

6,630.00

275 62017176351 จัดซื้อวัสดุ หลักสูตร Fundamental รุ่นที 1

เฉพาะเจาะจง

6,500.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

6,500.00

276 62067459736 ซื้อวัสดุ หลักสูตร Advanced ด้าน Performance Operation and เฉพาะเจาะจง
Management

5,525.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

5,525.00

277 62067269267 จัดซื้อวัสดุ หลักสูตร หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and

เฉพาะเจาะจง

5,200.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

5,200.00

278 62037443900 จัดซือวัสดุ หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology

เฉพาะเจาะจง

6,500.00 ซื้อวัสดุ

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

6,500.00

279 61127132459 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม โครงการ
เผยแพร่ประซาสัมพันธ์โครงการข้อตกลงคุณธรรม โดยวัธ์

เฉพาะเจาะจง

24,610.00 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด

24,610.00

280 61127065345 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม โครงการ
เผยแพร่ประซาสัมพันธ์โครงการข้อตกลงคุณธรรม โดยวัธ์

เฉพาะเจาะจง

16,050.00 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด

16,050

281 61127132795 ซื้อคู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรมเพื่อใช้ในโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรม โครงการเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ โครงการ
ข้อตกลงคุณธรรม โดยวัธ์เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

79,180.00 ซื้อคู่มือการตำเนินงาน

1

งาน

บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด

79,180.00

เฉพาะเจาะจง
282 62017012134 ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพื่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐโดยวัธิเฉพาะเจาะจง

28,600 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

28,600.00

283 61127163006 ซื้อวัสดุประกอบโครงกรเพื่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐโดยวัธิเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

14,300.00 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

14,300.00

284 62027015864 ซื้อวัสดุประกอบโครงการเพื่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภยในและ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐโดยวัธิเฉพาจาะจง

เฉพาะเจาะจง

57,200.00 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

57,200.00

285 62057533839 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เฉพาะเจาะจง
โดยวัธิเฉพาะเจาะจง

18,000.00 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

บริษัท สแตมมืซดํ จำกัด

18,000.00

เฉพาะเจาะจง

21,750.00 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

21,750.00

286 62067283712 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการผีเกอบรม หลักสูตร การเพื่มศักยภาพการ
เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเศณาฐกิจการคลังจังหวัด รุนที 1 โดยวิธี
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287 62077002900 ซื่อวัสดุประกอบโครงการ'ผิกอบรม หลักสุตร การเพมศักยภาพการ
เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจกรคลังจังหวัด รุ่นทั๋ 2 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

21,000.00 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

21,000.00

288 62077142223 ซื้อวัสดุประกอบโครงการผิกอบรม หลักสูตร การเพมศักยภาพการ
เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรคษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

21,000.00 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

21,000.00

289 62087444540 ซื้อวัสดุประกอบโครงการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการความเสั๋ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประขุมขึ้นจง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

108,800.00 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

ร้านโสภณวภัณฑ์

290 62097150152 ซื้อวัสดุประกอบโครงการการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

9,000.00 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

1

งาน

นางสาวศดิธร รัตนาบดิ

เฉพาะเจาะจง
291 61097588442 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้โขเครื่องปรับอากาศซนัดพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ STULZ จำนวน 2 เครื่อง และผลิตภัณฑ์ CITEC จำนวน

127,330.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ซัเอสพิเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
(สำนักงานาใหญ่)

127,330.00

292 61097593801 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกฎหมายและระเปียบการคลัง

เฉพาะเจาะจง

325,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด

325,000.00

293 61087369336 จ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

1,140,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ยูไนเต็ด อินพ่อร์เมซั่น ไฮเวย์

1,140,000.00

294 61087520804 จ้างบำรุงรักษาและแก้ใขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
(Data C enter )

เฉพาะเจาะจง

1,300,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ซัเอสพิเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
(สำนักงานาใหญ่)

1,300,000.00

295 61097661823 จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ (Call

เฉพาะเจาะจง

1,000,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท โลคัส คอมมูนัเคซั่น จำกัด

1,000,000.00

296 61087513046 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้พเระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(จ่ายตรงเงินเดือน)

เฉพาะเจาะจง

24,300,270.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่)

297 61097662500 จ้างบำรุงรักษาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล

เฉพาะเจาะจง

9,660,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ซัดิจ้ ซัสเต็มส์ จำกัด

298 61097536948 จ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เฉพาะเจาะจง

14,000,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท โปรเพ่สซั่นนัล คอมพิวเตอร์

14,000,000.00

299 61087545020 จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด

เฉพาะเจาะจง

4,300,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท โปรเพ่สซั่นนัล คอมพิวเตอร์

4,300,000.00

300 61087541938 จ้างบำรุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (Civil)

เฉพาะเจาะจง

1,700,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท โปรเพ่สซั่นนัล คอมพิวเตอร์

1,700,000.00

301 61097129125 จ้างบรหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

เฉพาะเจาะจง

11,550,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท เคริซ์ จำกัด

108,800.00

9,000.00

24,300,270.00
9,660,000.00

11,550,000.00

ลำดัใ. รหัสโครงการ

รายการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

ซื่อ รายการพิจ ารณา

ปริม าณ หน่วยนับ

ผูไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

เฉพาะเจาะจง

7,000,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลร จำกัด
(มหาซน)

7,000,000.00

เฉพาะเจาะจง
303 61087559648 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์สำรอง Disaster Recovery Center ของกรมบัญชิกลาง

7,300,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่)

7,300,000.00

304 61087608191 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล LOG สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ Proxy ของกรมบัญชีกลาง

เฉพาะเจาะจง

2,100,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ดราก้อนส์ มู้พิ จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่)

2,100,000.00

305 61087617250 จ้างบำรุงรักษาโครงการเพื้มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่อง

เฉพาะเจาะจง

2,000,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ดราก้อนส์ มู้พิ จำกัด (สำนักงาน

2,000,000.00

306 61097259635 จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงพื้นฐานด้านเครือข่ายและ
ระบบสื่อสารภายในสำนักงานในส่วนภูมิภาค 85 แห่ง

เฉพาะเจาะจง

6,670,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ดราก้อนส์ มู้พิ จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่)

6,670,000.00

307 61097477894 จ้างบำรุงรักษาโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ
สำนักงานอัตโนมัติ

เฉพาะเจาะจง

8,640,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่)

8,640,000.00

308 61097597091 เข่าวงจรสัญญาณความเร็วสูง เขื่อมโยงระหว่างกรมบัญชีกลาง สับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เฉพาะเจาะจง

98,611.20 เข่าอินเตอร์เน็ต

1

งาน

บริษัท ยูไนเต็ด อินพิอร์เมซั่น โฮเวย์
(สำนักงานใหญ่)

98,611.20

309 61097599577 เข่าวงจรสัญญาณความเร็วสูง ต้นทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ปลายทางสำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เฉพาะเจาะจง

98,611.20 เข่าอินเตอร์เน็ต

1

งาน

บริษัท ยูไนเต็ด อินพิอร์เมซั่น โฮเวย์
(สำนักงานใหญ่)

98,611.20

310 61087713518 เข่าใข้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง

เฉพาะเจาะจง

1,820,000.00 เข่าอินเตอร์เน็ต

1

งาน

บริษัท ยูไนเต็ด อินพิอร์เมซั่น โฮเวย์

1,820,000.00

311 61097028672 เข่าใช้บรืการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต INTERNET ( CAT )

เฉพาะเจาะจง

2,264,513.76 เข่าอินเตอร์เน็ต

1

งาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

2,264,513.76

312 61097034490 เข่าใช้บรืการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต INTERNET ( INET )

เฉพาะเจาะจง

3,504,000.00 เข่าอินเตอร์เน็ต

1

งาน

บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาซน) สำนักงานใหญ่

3,504,000.00

313 61097600114 เข่าบรืการเครือข่าย Link Internet ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
กับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือน

เฉพาะเจาะจง

496,480.00 เข่าอินเตอร์เน็ต

1

งาน

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่)

496,480.00

314 61097025300 เข่าบรืการสื่อสารแบบ MPLS ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ

เฉพาะเจาะจง

1,313,748.00 เข่าอินเตอร์เน็ต

1

งาน

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่)

1,313,748.00

302 61097480616 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ใขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

-1°-

รหัสโครงการ

รายการ

วิธีการ

วงเงินงบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

ซื่อ รายการพิจารณา

ปริมาณ หน่วยนับ

ผูได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้อจ้าง

315 61097601675 จ้างบำรุงรักษาระบบงาน (Application) ของระบบการจัดทำ
รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องกีนและหน่วยงาน

เฉพาะเจาะจง

267,500.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท อินเตอร์แอคท้ฟ จำกัด

267,500.00

316 62027234440 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญซี และพัสดุ
กรมบัญซีกลาง (ระยะที 1)

เฉพาะเจาะจง

700,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท รบอินซอย จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่)

700,000.00

317 62027328016 จ้างบำรุงรักษาระบบงานกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ เฉพาะเจาะจง

350,000.00 จ้างบำรุงรักษา

1

งาน

บริษัท ริสดอม วาสท้ จำกัด

350,000.00

1

งาน

นางสาวจิตรา ธรบิญญาซัย

165,000.00

318 62097697930 สัญญาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการ
รักษายาบาลข้าราขการโครงการย่อย การจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
319

165,000

จ้างเหมา

เฉพาะเจาะจง

18,766,000.00 จ้างทำของ

1

งาน

18,766,000.00

เฉพาะเจาะจง

3,050,000.00 จ้างทำของ

1

งาน

3,050,000.00

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Constrection Sector เฉพาะเจาะจง
Frarspareney Initiative : Cost)

4,088,000.00 จ้างทำของ

1

งาน

มหาวิทยาลัยเกษตร

1

งาน

1.นายสัริ'พันธุ้ จักรแตํ 2.นวงสาวบุซริย์ 180,000 X 4 = 720,000
สวนแก้ว 3.นวงสาวเบญจรัตน์ จันทร์
เทียว 4.นวงสาวเบญจวรรณ จันทร์เทียว

1

งาน

29,953,500.00

โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล

320 61087178511 โครงการจ้างทีปริกษาวิเคราะห์ข้อมูลราคาอ้างอิงเวขภัรฑ์ยา ตาม
บัญขีข้อมูลรายการยามาตราฐานของโทยโนระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
321

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 80,000 X 4 = 720,00 จ้างเหมา
322 62097697464 สัญญาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการ
62097697730 รักษาพยาบาลข้าราขการ โครงการย่อย ะการจ้างเหมาบริการ
62097697869 บุคคลภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
รักษาพยาบาล ตำแหน่ง นักริซาการคลัง 1.นายสิริ'พันธุ้ จักรแตํ 2.
นางสาวนุซริย์ สวนแก้ว 3.นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์เดยว 4.นางสาว
เบญจวรรณ จันทร์เทียว
323 62097647097 โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เฉพาะเจาะจง

29,953,500.00 จ้างทำของ

4,088,000.00

-1°-

รหัสโครงการ

รายการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

เฉพาะเจาะจง
324 61097558941 โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อย การจัดหาระบบการจัดกลุ่ม
ผู้ป่วย ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (TDRGS)

ซื่อ รายการพิจ ารณา

ปริม าณ หน่วยนับ

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

1,500,000.00 จ้างทำของ

1

งาน

1,500,000.00

325 62017452459 สัญญาโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราขการโครงการย่อยการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายเกียวกับการ

เฉพาะเจาะจง

127,500.00 จ้างเหมา

1

งาน

จริญญา อูบฤมล

326 61127054200 สัญญาจ้างโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ
โครงการย่อย : การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลช้าราชการ (Fracd Dete ction)

เฉพาะเจาะจง

2,520,000.00 จ้างทำของ

1

งาน

สปสซ.

2,520,000.00

327

เฉพาะเจาะจง

8,546,500.00 จ้างทำของ

1

งาน

สปสซ.

8,546,500.00

328 62017302241 จ้างทปรึกษาโครงการศึกษาริเคราะห์ การทบทวน ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

3,300,000.00 จ้างทำของ

1

งาน

มหาริทยาลัยจุฬาลงกรณ์

3,300,000.00

329 62017267622 จ้างทปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการและริเคราะห?ข้อมูลตาม
บัญซรายการยาและรหัสยามาตราฐาจของไทย (TMT) เพื่อการ
กำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา

เฉพาะเจาะจง

9,995,000.00 จ้างทำของ

1

งาน

สวรส

9,995,000.00

สัญญาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราขการ โครงการย่อย ะการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเกียวภับการ

เฉพาะเจาะจง

75,000.00 จ้างเหมา

1

งาน

75,000.00

331 62027073936 สัญญาจ้างโครงการเฝืาระรัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัยคุกคามด้าน
ความปลอดภัยและลักษณะพฤติกรรมทอยู่ในข่ายผิดปกดิสหรับ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เฉพาะเจาะจง

1,420,000.00 จ้างทำของ

1

งาน

1,420,000.00

332 62037321798 กัญยาจ้างโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเริยนดิเด่น

เฉพาะเจาะจง

2,494,000.00 จ้า ง ทำของ

1

งาน

330

สัญญาจ้างโครงการบริหารจ้ดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
พยาบาลช้าราชการ โครงการย่อย เพื่อพัฒนาระบบจ่ายเงิน

บริษัท พีคไอเดิย จำกัด

127,500.00

2,494,000.00

-1°-

รหัสโครงการ

รายการ

วิธ ีก าร

วงเงิน งบ

จัดซื้อ

ประมาณโครงการ

ซื่อ รายการพิจ ารณา

ปริม าณ หน่วยนับ

ผูไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก

ราคาที่ต กลง
ซื้อ จ้า ง

333 62057341378 สัญญาจ้างทีปรึกษาดำเนินโครงการเพํ่มประสิทธิภาพการดำเนิน
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Cost)

เฉพาะเจาะจง

1,015,000.00 จ้างทำของ

1

งาน

มหาวิทยาลัยเกษตร

1,015,000.00

334 62057524990 สัญยาจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม

เฉพาะเจาะจง

3,020,000.00 จ้างทำของ

1

งาน

มหาวิทยาลัยเกษตร

3,020,000.00

942,154,738.99

936,629,738.69
5,525,000.30

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมบัญชีกลาง
ลำดับ รหัสโครงการ

รายการ

วิธีการ

วงเงินงบ

ซื่อรายการพิจารณา

ปริมาณ หน่วยนับ

ผูได้รับการดัดเลือก

จัดซื้อจัดจ้าง ประมาณโครงการ
1

62057494051 จ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานทีทำงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชิริตบุคลากรกรมบัญชิกลาง

e-bidding

2

61087178573 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 510 เครื่อง

3

61117163787 จ้างดำเนินโครงการรางวัลองค์กรทีมีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน การคลัง ครั้งที 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

e-bidding
e-bidding

4

62087014412 จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

e-bidding

5

61087178511 ซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000
รีม

e-market

ราคาที่ตกลง
ซื้อจ้าง

1

งาน

บริษัท โชว์ ด้ไซนิ จำกัด

1

งาน

บริษัท เอส.ทํ.เอจั เอ็นเตอร้!พรส์ จำกัด

2,887,700.00 จัดงานพร้อมมอบรางวัล

1

งาน

บริษัท โอเพ่น มายด์ จำกัด

2,887,700.00

9,889,988.00 พัฒนาระบบสาสนเทศเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร

1

งาน

บริษัท ดิจิตอล สกริน เพลย์ จำกัด

9,889,988.00

1

งาน

บริษัท ดับเบิ้ล เอ ดิจิตอล ชินเนอว์จิ จำf

23,287,000.00
910,000.00 เครื่องปรับอากาศ

988,680.00 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80
แกรม
37,963,368.00

20,000,000.00
910,000.00

988,680.00
34,676,368.00
3,287,000.00

