สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
กรมบัญชีกลาง
(ต.ค. 60 - ก.ย. 61)

จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีคัดเลือก

จำนวน 5 โครงการ
วงเงิน 32,156,566.67 บ.

คิดเปนรอยละ 3.72

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

จำนวน 303 โครงการ
วงเงิน 731,416,675.36 บ.

แผน

จำนวน 5 โครงการ
วงเงิน 101,716,666.66 บ.

คิดเปนรอยละ 84.53

ประกาศเชิญชวน
(e-bidding)
คิดเปนรอยละ 11.76

วงเงินรวมทุกโครงการ 865,289,908.69 บ.

ผลจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีคัดเลือก

จำนวน 5 โครงการ
วงเงิน 32,107,659.00 บ.

คิดเปนรอยละ 3.91

จำนวน 303 โครงการ
วงเงิน 687,434,392.00 บ.

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

จำนวน 5 โครงการ
วงเงิน 101,172,680.00 บ.

ผล

คิดเปนรอยละ 83.76

วงเงินรวมทุกโครงการ 820,714,731.69 บ.

ประกาศเชิญชวน
(e-bidding)
คิดเปนรอยละ 12.33

งบประมาณที่ประหยัดได
วิธีคัดเลือก
คิดเปนรอยละ 0.01

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ประหยัด

คิดเปนรอยละ 5.08

ประกาศเชิญชวน
(e-bidding)
คิดเปนรอยละ 0.06

จำนวน 5 โครงการ
วงเงิน 48,907.67 บ.
จำนวน 303 โครงการ
วงเงิน 43,982,283.36 บ.
จำนวน 5 โครงการ
วงเงิน 543,986.66 บ.

งบประมาณที่ประหยัดได 44,575,177.69 บ.

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
กรมบัญชีกลำง
ลำดับ รหัสโครงกำร

รำยกำร

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณโครงกำร

ชื่อรำยกำรพิจำรณำ

ปริมำณ หน่วยนับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลงซื้อจ้ำง

1 60086115244 จ้างบริการข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวสาร (82.11.19.00 ) โดย ตกลงราคา
วิธีตกลงราคา

89,880.00 บริการข่าวสารและการ
เผยแพร่ข่าวสาร
(82.11.19.00 )

1 งาน

บริษัท อินโฟเควสท์
จากัด

89,880.00

2 60086202123 จ้างบารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีตกลงราคา

ตกลงราคา

25,680.00 เครื่องฟอก(23.12.16.07 )

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ.
เอ็น.เอ.เทรดดิ้ง แอนด์
ซัพพลาย

25,680.00

3 60086202459 เช่าวงจรสัญญาณความเร็วสูง เชื่อมโยงระหว่างกรมบัญชีกลาง
กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา

ตกลงราคา

98,611.20 ช่องทางเครือข่ายหรือหน่วย
บริการรับส่งข้อมูล
(43.22.26.11 )

1 งาน

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์
เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

98,611.20

4 60086202495 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จานวน 1
เครื่อง (แบบรวมอะไหล่ 100%) ซึ่งติดตั้งอยู่ ณ อาคารเก็บพัสดุ
กรมบัญชีกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีตกลงราคา

ตกลงราคา

70,000.00 บริการซ่อมบารุงลิฟต์
(72.10.15.06 )

1 งาน

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

70,000.00

5 60086202517 เช่าวงจรสัญญาณความเร็วสูง ต้นทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ปลายทางสานักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีตกลง
ราคา

ตกลงราคา

98,611.20 ช่องทางเครือข่ายหรือหน่วย
บริการรับส่งข้อมูล
(43.22.26.11 )

1 งาน

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์
เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

98,611.20

6 60086207514 เช่าบริการเครือขาย Link Internet ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สารองของโครงการระบบจ่ายตรง
เงินเดือน โดยวิธีตกลงราคา

ตกลงราคา

496,480.00 ช่องทางเครือข่ายหรือหน่วย
บริการรับส่งข้อมูล
(43.22.26.11 )

1 งาน

บริษัท ยิบอินซอย จากัด

496,480.00

7 60086209349 สอบราคาจ้างจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ สอบราคา

950,000.00 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขเครื่องปรับอกาศ

1 งาน

บริษัท เอส.ที. เอจี เอ็น
เตอร์ไพรส์ จากัด

920,200.00

8 60086209655 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1,300,000.00 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4
ขนาด 80 แกรม
9 60086242093 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ ตกลงราคา
ผลิตภัณฑ์ STULZ รุ่น CSD431A จานวน 2 เครื่อง และ
ผลิตภัณฑ์ CITEC รุ่นGD55A จานวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

127,330.00 งานบริการติดตั้ง บารุงรักษา
หรือซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ
(72.10.15.11 )

16,000 รีม

บริษัท โรงงาน
อุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จากัด

1,292,480.00

1 งาน

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (
ประเทศไทย ) จากัด

127,330.00

28 เครื่อง

บริษัท โตชิบา เทค
(ประเทศไทย) จากัด

2,000,000.00

บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)

2,264,513.76

10 60086244798 สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

สอบราคา

2,000,000.00 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

11 60086245190 เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet โดยวิธี
พิเศษ

พิเศษ

2,264,513.76 บริการอินเตอร์เน็ต
(81.11.21.00 )

1 งาน

12 60086245815 จ้างเหมาดูแลบารุงรักษาภูมิทัศน์รอบอาคารกรมบัญชีกลาง โดย
วิธีตกลงราคา

ตกลงราคา

120,000.00 บริการตัดแต่งต้นไม้
(70.11.15.03 )

1 งาน

13 60086255498 เช่าบริการสื่อสารแบบ MPLS ขนาด 50 Mbps จานวน 2 Link
ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สารองของ
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา โดยวิธีพิเศษ

พิเศษ

1,313,748.00 บริการอินเตอร์เน็ต
(81.11.21.00 )

1 งาน

บริษัท ยิบอินซอย จากัด

1,313,748.00

14 60086256462 เช่าใช้บริการเครือข่ายสาหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา โดยวิธีพิเศษ

พิเศษ

1,820,000.00 ช่องทางเครือข่ายหรือหน่วย
บริการรับส่งข้อมูล
(43.22.26.11 )

1 งาน

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์
เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

1,820,000.00

15 60086302640 จ้างบริการกาจัดปลวกและแมลง โดยวิธีตกลงราคา

ตกลงราคา

87,120.00 จ้างบริการกาจัดปลวกและ
แมลง

1 งาน

16 60086303604 จ้างบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์สารอง Disaster Recovery Center ของ
กรมบัญชีกลาง โดยวิธีพิเศษ

พิเศษ

7,324,610.00 งานซ่อมบารุงหรือสนับสนุน
ส่วนฮาร์ดแวร์ของ
คอมพิวเตอร์(81.11.18.12 )

1 งาน

120,000.00

87,120.00
บริษัท ยิบอินซอย จากัด

7,324,610.00

17 60086309492 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส จานวน 2
เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

ตกลงราคา

228,808.80 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส
จานวน 2 เครื่อง

1 งาน

บริษัท โอทิส เอเลเว
เทอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

228,808.80

18 60086313193 จ้างบารุงรักษาระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง
โดยวิธีตกลงราคา

ตกลงราคา

325,000.00 การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
และการสนับสนุน
(81.11.22.00 )

1 งาน

บริษัท ซัมมิท
คอมพิวเตอร์ จากัด

325,000.00

19 60086316777 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ตกลงราคา
ยี่ห้อ NEC รุ่น SV 8500 โดยวิธีตกลงราคา

216,568.00 ตู้โทรศัพท์(30.20.17.12 )

1 งาน

บริษัท พี.ทู คอร์
ปอเรชั่น จากัด

216,568.00

20 60086317396 จ้างบารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล LOG สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ Proxy ของกรมบัญชีกลาง โดย
วิธีพิเศษ

พิเศษ

2,100,000.00 งานซ่อมบารุงหรือสนับสนุน
ส่วนฮาร์ดแวร์ของ
คอมพิวเตอร์(81.11.18.12 )

1 งาน

บริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ
จากัด

2,100,000.00

21 60086323580 จ้างการจ้างบารุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
(Civil) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ

พิเศษ

1,700,000.00 การจ้างบารุงรักษาระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและ
แพ่ง (Civil) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

1 งาน

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์ จากัด

1,700,000.00

1 งาน

บริษัท ยิบอินซอย จากัด

24,300,270.00

1 งาน

บริษัท โลคัส เทเล
คอมมูนิเคชั่น อิงค์ จากัด

900,000.00

1 งาน

บริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ
จากัด

22 60086323722 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ พิเศษ
(จ่ายตรงเงินเดือน) โดยวิธีพิเศษ
23 60086324121 จ้างการจ้างบารุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลัง
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีพิเศษ

พิเศษ

24 60086324501 จ้างบารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีพิเศษ

พิเศษ

24,300,270.00 การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
และการสนับสนุน
(81.11.22.00 )
900,000.00 การจ้างบารุงรักษาระบบ
ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการ
คลังภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
2,000,000.00 การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
และการสนับสนุน
(81.11.22.00 )

2,000,000.00

25 60086324589 จ้างการจ้างบารุงรักษาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
รักษาพยาบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ

พิเศษ

9,000,000.00 การจ้างบารุงรักษาระบบ
บาเหน็จบานาญและ
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

1 งาน

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์
จากัด

9,000,000.00

26 60086325128 จ้างการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และ พิเศษ
อุปกรณ์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจางบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยวิธีพิเศษ

7,000,000.00 การจ้างบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

1 งาน

บริษัท โอเพ่น เทคโนโล
ยี่ จากัด (มหาชน)

7,000,000.00

27 60086325709 เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet โดยวิธี
พิเศษ

3,504,000.00 บริการอินเตอร์เน็ต
(81.11.21.00 )

1 งาน

บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จากัด
(มหาชน)

3,504,000.00

4,300,000.00 การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
และการสนับสนุน
(81.11.22.00 )

1 งาน

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์ จากัด

4,300,000.00

12,250,000.00 การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
และการสนับสนุน
(81.11.22.00 )

1 งาน

บริษัท เคิร์ซ จากัด

159,720.00 บริการซ่อมบารุงลิฟต์
(72.10.15.06 )

1 งาน

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

พิเศษ

28 60086326962 จ้างบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด พิเศษ
(CFO) โดยวิธีพิเศษ
29 60086354690 จ้างบริหารจัดการและบารุงรักษาระบบเครือข่าย โดยวิธีพิเศษ

พิเศษ

30 60086355651 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จานวน 2
เครื่อง (แบบรวมอะไหล่ 100%) โดยวิธีตกลงราคา

ตกลงราคา

12,250,000.00

159,720.00

31 60086357670 จ้างการจ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ

พิเศษ

1,140,000.00 การจ้างวิะเคราะห์และ
รายงานผลภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

1 งาน

32 60086357960 จ้างการจ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ

พิเศษ

1,140,000.00 การจ้างวิเคราะห์และรายงาน
ผลภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

1 งาน

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์
เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

1 งาน

บริษัท ทริปเปิ้ลพีเน็ต
เวิร์ก จากัด

469,896.00 บริการรักษาความปลอดภัย

1 งาน

องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

469,896.00

2,363,880.00 บริการรักษาความปลอดภัย
(92.12.15.00 )

1 งาน

องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

2,363,880.00

261,333.33 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จากัด

261,333.33

108,333.33 จ้างบารุงรักษาและแก้ไข
อุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Data Center)

1 งาน

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (
ประเทศไทย ) จากัด

108,333.33

1 งาน

บริษัท พงษ์รุ่งเรือง
ทรานสปอร์ต จากัด

36,000.00

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00

33 60086405064 จ้างดาเนินโครงการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ ตกลงราคา
บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านโทรศัพท์มือถือ sms
หรือ e-mail โดยวิธีตกลงราคา
34 60086473609 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยต่อบริเวณเก็บเอกสารการเงินการ กรณีพิเศษ
คลังจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีกรณีพิเศษ
35 60086486239 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารกรมบัญชีกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีกรณีพิเศษ

กรณีพิเศษ

36 60097264962 จ้างจ้างเหมาบริการทาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

37 60097293163 จ้างบารุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง
(Data Center) ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,250.00 ศูนย์บริการส่งข้อความ
(43.22.32.02 )

38 60107017832 จ้างจ้างรถบัสปรับอากาศ จานวน 3 คัน ไปศึกษาดูงาน ณ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

36,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

39 60107069987 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน ตุลาคม
2560

1,000 ถัง

1,140,000.00

80,250.00

40 60107158113 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

32,943.16 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
(39.12.17.00 )

1 งาน

41 60107158217 ซื้อซื้อกระดาษชาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

111,280.00 กระดาษชาระม้วนใหญ่

200 หีบ

42 60107171647 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon จานวน 4 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

40,446.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

43 60107175111 จ้างจัดทากล่องกระดาษลูกฟูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,800.00 จ้างทากล่องลูกฟูก

เฉพาะเจาะจง

ร้านกิจเจริญ

32,943.16

บริษัท ส.สุราง เทรดดิ้ง
จากัด

111,280.00

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

40,446.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชร
รัตน์ เปเปอร์

42,800.00

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

27,220.80

บริษัท โลคัส เทเล
คอมมูนิเคชั่น อิงค์ จากัด

34,240.00

1 งาน

บริษัท ออฟฟิศ แคร์
คอร์ปอเรชั่น จากัด

84,166.20

1 งาน

2,000 ใบ

44 60107178060 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร จานวน 5 รายการ โดย เฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

27,220.80 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

45 60107187818 ซื้ออุปกรณ์ชุดหูฟังสาหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

34,240.00 อุปกรณ์ชุดหูฟังสาหรับ
เจ้าหน้าที่ให้บริการ

46 60107193272 ซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไขมาสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

84,166.20 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

47 60107226218 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จานวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

176,000.00 การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์
จานวน 10 รายการ

1 งาน

บริษัท สามเจริญ
พาณิชย์ (กรุงเทพ) จากัด

176,000.00

48 60107232253 จ้างจ้างเหมาบริการทาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

261,333.33 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จากัด

261,333.33

10 อัน

49 60107238554 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

464,551.20 ผงหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 2
รายการ

1 งาน

บริษัท สหธุรกิจ จากัด

464,551.20

50 60107243494 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

235,810.88 ผงหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 5
รายการ

1 งาน

บริษัท สหธุรกิจ จากัด

235,810.88

51 60107243781 ซื้อวัสดุสานักงาน จานน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

77,132.02 วัสดุสานักงาน จนวน 10
รายการ

1 งาน

อาทรพาณิชย์

52 60107246141 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) สาหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,112.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

15,985.80

53 60117029228 จ้างทาวุฒบิ ัตร พร้อมซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

24,000.00 จ้างทาวุฒบิ ัตร พร้อมซอง

1 งาน

24,000.00

54 60117034867 จ้างจ้างรถบัสปรับอากาศประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน สาหรับบุลากรก
รมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

25,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

55 60117068217 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
เฉพาะเจาะจง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎหมายลาดับรอง สาหรับเจ้าหน้า่ผู
ที่ ้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,632.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

56 60117072069 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และดรัม จานวน 5 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

27,927.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พงษ์รุ่งเรือง
ทรานสปอร์ต จากัด

77,132.02

25,000.00

61,503.60

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

27,927.00

57 60117089156 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 3 รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

58 60117097810 จ้างจ้างซ่อม Mixer Sound Craft รุ่น LX7 II โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
59 60117107241 ซื้อเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

41,409.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

41,409.00

22,416.50 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัทเซ็นทรัล ซิสเท็ม
อินทิเกรชั่นจากัด

22,416.50

1 เครื่อง

บริษัท ไอเอสโอ
อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

120,000.00 เครื่องพิมพ์สาเนาระบบ
ดิจิตอล

120,000.00

60 60117107431 ซื้อซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

21,293.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

21,293.00

61 60117127015 จ้างจ้างรถบัสปรับอากาศประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสุตร
การพัมนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

54,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท พงษ์รุ่งเรือง
ทรานสปอร์ต จากัด

54,000.00

62 60117128536 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 4 รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

77,853.20 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

77,853.20

63 60117133320 ซื้อดรั้มหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

38,520.00 ลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
(44.10.17.28 )

3 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

38,520.00

64 60117198874 ซื้อสบู่เหลวล้างมือ 200 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

21,400.00 สบู่ล้างมือ(52.15.22.03 )

1 งาน

บริษัท ส.สุราง เทรดดิ้ง
จากัด

21,400.00

65 60117199023 ซื้อแฟ้ม 2 นิ้ว และ 3 นื้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

60,091.20 แฟ้ม 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

60,091.20

66 60117199171 จ้างทาแฟ้มเจาะปกแข็ง 10,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

68,480.00 แฟ้ม(44.12.20.03 )

1 งาน

บริษัท ชัยมั่นคง
(1995)จากัด

68,480.00

67 60117205513 ซื้อซื้อยางนอกเรเดียล ยี่ห้อ มิชลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

26,400.00 ยางรถยนต์หรือยาง
รถบรรทุกขนาดเล็ก
(25.17.25.04 )

68 60117217187 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน
พฤศจิกายน 2560

69 60117226629 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,813.92 วัสดุสานักงาน

70 60117274727 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 5
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

หุ่นกี่ เฮง เฮง

26,400.00

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

23,813.92

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

128,806.60

71 60117296507 จ้างจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศประกอบโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง
บาเหน็ฝจบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1 งาน

บริษัท ปวีณาทัวร์ จากัด

72 60117336577 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1 งาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

124,518.04

73 60117359619 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการประชุมชี้แจงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

55,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดี

55,000.00

74 60117402831 จ้างจ้างรถตู้ปรับอากาศประกอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

38,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท ว้าว ทูเกเตอร์
จากัด

38,000.00

75 60117417605 จ้างพิมพ์ซอง จานวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

187,100.00 พิมพ์ซอง จานวน 5 รายการ

1 งาน

ร้านแสงวิวัฒน์

187,100.00

76 60117426893 ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

143,500.00 ชุดเครื่องโทรสาร
(44.10.17.04 )

1 งาน

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จากัด

143,500.00

128,806.60 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

76,500.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

124,518.04 ผงหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 3
รายการ

1 งาน

1,000 ถัง

76,500.00

77 60117483552 จ้างจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศประกอบโครงการ คนคลัง ...คน เฉพาะเจาะจง
(พื้นที)่ พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

78 60127053161 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน ธันวาคม
2560

เฉพาะเจาะจง

1 งาน
1,000 ถัง

บจก.นิว อนุชา แทรเวล
แอนด์ เซอร์วิส

39,000.00

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00

79 60127063158 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง เฉพาะเจาะจง
(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,217.00 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่
บริเวณชั้น 1 อาคาร 3
กรมบัญชีกลาง (เพิ่มเติม)

1 งาน

บริษัทภูธนา 28 จากัด

78,217.00

80 60127139472 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,606.60 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

64,606.60

81 60127148217 จ้างจ้างรถตู้ปรับอากาศประกอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

47,500.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท ว้าว ทูเกเตอร์
จากัด

47,500.00

82 60127150708 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

28,962.55 วัสดุสานักงาน จานวน 19
รายการ

1 งาน

อาทรพาณิชย์

28,962.55

1 งาน

บริษัท สหธุรกิจ จากัด

405,551.40

1 งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดี

27,000.00

83 60127154633 ซื้อวัสดุผงหมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
84 60127154820 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ เฉพาะเจาะจง
ภายในของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

405,551.40 ผงหมึก 4 รายการ
27,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

85 60127180780 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 6
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

119,722.30 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

119,722.30

86 60127203404 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรั้ม จานวน 14 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

191,144.80 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

191,144.80

87 60127284022 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 1 สาหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

24,267.60 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

88 60127312522 ซื้อดรั้ม SAMSUNG R-307 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

38,520.00 ลูกกลิ้งป้อนชิ้นงาน
(23.23.13.01 )

3 ลูก

89 60127316863 ซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง ห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

51,668.00 ม่าน(52.13.15.01 )

1 งาน

90 60127329260 ซื้อดรั้ม SAMSUNG R-307 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

51,360.00 ลูกกลิ้งป้อนชิ้นงาน
(23.23.13.01 )

4 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

51,360.00

91 60127346759 จ้างจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศประกอบโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่ง
และเจ้าหน้าที่กองคดี ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

36,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท พงษ์รุ่งเรือง
ทรานสปอร์ต จากัด

36,000.00

92 60127352026 ซื้อดรั้ม SAMSUNG R-307 จานวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

51,360.00 ลูกกลิ้งป้อนชิ้นงาน
(23.23.13.01 )

4 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

51,360.00

93 60127391637 ซื้อซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

26,400.00 ยางรถยนต์หรือยาง
รถบรรทุกขนาดเล็ก
(25.17.25.04 )

1 งาน

หุ่นกี่ เฮง เฮง

26,400.00

94 60127459111 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ SAMSUNG MLT - D307E
จานวน 52 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

495,196.00 หมึกพิมพ์ SAMSUNG
MLT-D307E จานวน 52
กล่อง

23,949.81

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

38,520.00

51,668.00

495,196.00

95 61017024698 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 4 รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

77,853.20 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

77,853.20

96 61017025810 ซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไข จานวน 7 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

65,355.60 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีอีโอ
มาร์เก็ตติ้ง

65,355.60

97 61017067022 จ้างบารุงรักษาและดูแลระบบงาน (Application) ของระบบการ เฉพาะเจาะจง
จัดทารายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

209,999.97 ซอฟท์แวร์สาหรับการจัดการ
ฐานข้อมูล(43.23.23.04 )

1 งาน

บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ
อินฟอร์เมชั่น ซีสเต็มส์
จากัด

209,999.97

98 61017095859 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนน้าประปาบริเวณห้องน้าชาย-หญิง
อาคาร 9 ชั้น 6 และชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

256,317.43 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท เอส. วี. เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
จากัด

256,317.43

99 61017139702 ซื้อดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

25,680.00 ลูกกลิ้งป้อนชิ้นงาน
(23.23.13.01 )

2 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

25,680.00

100 61017168905 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน มกราคม
2561

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00

101 61017187154 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และผงหมึกเครื่องโทรสาร จานวน 5
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

68,073.40 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

68,073.40

102 61017327435 จ้างจัดพิมพ์รายงานการเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

35,100.00 รายงานการเงินแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

1 งาน

35,100.00

20,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

20,000.00

103 61017332871 จ้างจ้างจัดตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมประกอบโครงการฝึกอบรม
เฉพาะเจาะจง
หลักสูตร การเพื่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สาหรับผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000 ถัง

104 61017333920 ซื้อผงหมึก ยี่ห้อ XEROX จานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

53,286.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

53,286.00

105 61017400477 ซื้อดรั้มลูกกลิ้งสร้างภาพ SAMSUNG R-307 จานวน 5 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,200.00 ลูกกลิ้งป้อนชิ้นงาน
(23.23.13.01 )

5 กล่อง

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

64,200.00

38,466.50 อุปกรณ์ชุหูฟังสาหรับ
เจ้าหน้าที่ให้บริการ

1 งาน

บริษัท โลคัส เทเล
คอมมูนิเคชั่น อิงค์ จากัด

38,466.50

1 งาน

บริษัท สหธุรกิจ จากัด

250,722.40

2 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

25,680.00

เฉพาะเจาะจง

106 61017406100 ซื้ออุปกรณ์ชุดหูฟังสาหรับเจ้าหนาที่ให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

107 61017450665 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

250,722.40 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 3 รายการ

108 61017452436 ซื้อดรั้ม SAMSUNG 307 จานวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

109 61017462381 ซื้อกระดาษชาระ JRT 2 ชั้น อัดลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

133,536.00 กระดาษชาระ JRT 2 ชั้น อัด
ลาย (12 ม้วน/หีบ)

1 งาน

บริษัท ส.สุราง เทรดดิ้ง
จากัด

133,536.00

110 61017476325 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP จานวน 6 หลอด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

50,076.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

6 กล่อง

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

50,076.00

111 61027101683 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรั้ม จานวน 6 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

96,000.40 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

96,000.40

112 61027112430 ซื้อวัสดุ จานวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

50,964.10 อุปกรณ์ภายในห้องน้า
(52.14.17.00 )

1 งาน

ร้านกิจเจริญ

50,964.10

25,680.00 ลูกกลิ้งป้อนชิ้นงาน
(23.23.13.01 )

113 61027115812 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องผู้อานวยการ และห้องประชุม เฉพาะเจาะจง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,580.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

114 61027124165 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

57,110.18 วัสดุสานักงาน จานวน 11
รายการ

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

57,110.18

115 61027137646 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1 งาน

บริษัท สหธุรกิจ จากัด

451,711.20

116 61027153059 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00

117 61027179324 ซื้อเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล NEC รุ่น Dterm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

451,711.20 ผงหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 2
รายการ
23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน กุมภาพันธ์
2561
146,590.00 โทรศัพท์ระบบดิจิตอล
(43.19.15.08 )

1,000 ถัง
1 งาน

52,580.00

บริษัท พี.ทู คอร์
ปอเรชั่น จากัด

146,590.00

118 61027183678 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการสัมมนาหลักเกณฑ์ด้านการ
บัญชีภาครัฐเรื่องใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,112.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

23,112.00

119 61027207148 ซื้อซื้อผงหมึก ยี่ห้อ RICOH จานวน 4 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

22,363.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

22,363.00

120 61027208956 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จานวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

21,683.55 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
(39.12.17.00 )

1 งาน

ร้านกิจเจริญ

21,683.55

121 61027210275 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 8001 หมายเลข เฉพาะเจาะจง
เครื่อง V7100200025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,587.01 เครื่องถ่ายเอกสาร
(44.10.15.01 )

1 งาน

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จากัด

49,587.01

122 61027212939 ซื้อซื้อ ดรั้ม และผงหมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

46,641.30 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

46,641.30

123 61027243358 ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จานวน 2 เครื่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

158,000.00 เครื่องฉายภาพโปเจคเตอร์
จานวน 2 เครื่อง

1 งาน

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จากัด

158,000.00

124 61027243950 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 4 รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

66,532.60 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

66,532.60

125 61027253606 ซื้อดรั้ม SAMSUNG จานวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

38,520.00 ลูกกลิ้งป้อนหมึก
(44.10.31.11 )

3 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

38,520.00

126 61027271675 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์และดรั้ม จานวน 5 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

36,112.50 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

36,112.50

127 61027291780 ซื้อดรั้ม และผงหมึกเครื่องโทรสาร จานวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

33,801.30 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

33,801.30

128 61027386786 จ้างถ่ายเอกสรประกอบโครงการฝึกอบรมสาหรับบุคลากรของ
เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(e-payroll) หลักสูตร โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,700.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี
แอนด์พี (2915)

50,700.00

129 61027396473 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลัก
สุตร การจัดทารายงานการเงินควมภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

20,223.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

15,711.83

130 61027436637 จ้างกั้นห้องสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสานวน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1 งาน

107,535.00

131 61027469723 ซื้อแฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว จานวน 2,400 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

107,535.00 กั้นห้องสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจสอบสานวน
91,806.00 แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

91,806.00

132 61037071320 ซื้อดรั้ม และผงหมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 5 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

133 61037126082 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

109,343.30 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน มีนาคม
2561

1 งาน

1,000 ถัง

134 61037133156 ซื้อซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

72,289.20 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

135 61037152221 จ้างจัดพิมพ์รายงานการตรวจสอบสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,940.00 วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์
หรือรายงานประจาปี
(55.10.15.15 )

1 งาน

136 61037155199 ซื้อดรั้ม SAMSUNG 307R จานวน 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

38,520.00 ลูกกลิ้งป้อนชิ้นงาน
(23.23.13.01 )

3 ลูก

137 61037232704 ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

163,517.40 โต๊ะ และ เก้าอี้ทางาน

138 61037279909 จ้างทากล่องกระดาษลูกฟูก จานวน 3,000 ใบ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

64,200.00 กล่องกระดาษลูกฟูก

139 61037281765 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

140 61037292654 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

141 61037336037 ซื้อดรั้ม SAMSUNG 307R จานวน 3 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

109,343.30

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

72,289.20

44,940.00

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

7 รายการ บริษัทไทยพัฒนา
ครุภัณฑ์จากัด

38,520.00

163,517.40

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชร
รัตน์ เปเปอร์

159,962.43 วัสดุสานักงาน

1 งาน

อาทรพาณิชย์

159,962.43

451,069.20 ผงหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

1 งาน

บริษัท สหธุรกิจ จากัด

451,069.20

3 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

38,520.00

38,520.00 ลูกกลิ้งป้อนชิ้นงาน
(23.23.13.01 )

64,200.00

142 61037338812 ซื้อซื้อผงหมึก ยี่ห้อ CANON จานวน 4 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

43,442.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

43,442.00

143 61037351507 ซื้อซื้อ ดรั้ม และผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 2 เฉพาะเจาะจง
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,921.90 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

87,921.90

1 งาน

บริษัท สหธุรกิจ จากัด

228,124.00

144 61037483975 ซื้อซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

228,124.00 ผงหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 3
รายการ

145 61047013991 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และผงหมึกเครื่องโทรสาร จานวน 5
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

37,664.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

37,664.00

146 61047026132 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรั้ม จานวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

39,547.20 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

39,547.20

147 61047081470 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน เมษายน
2561

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00

148 61047103419 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

38,926.60 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

38,926.60

149 61047188294 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมการตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

39,483.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

150 61047210397 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 4 รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

58,389.90 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

1,000 ถัง

39,386.54
บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

58,389.90

151 61047218044 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

33,812.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

33,812.00

152 61047277298 ซื้อวัสดุบารุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

28,376.40 อุปกรณ์บารุงรักษารถยนต์

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

28,376.40

153 61047297824 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรั้มเครื่องโทรสาร จานวน 6 รายการ เฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,306.70 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

99,306.70

154 61047318139 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

442,980.00 ผงหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

1 งาน

บริษัท บีบี เบ็นน์ จากัด

155 61047331458 ซื้อดรั้ม SAMSUNG R-307 จานวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

25,680.00 ลูกกลิ้งป้อนชิ้นงาน
(23.23.13.01 )

2 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

156 61047346171 จ้างจ้างถ่ายเอกสารสัญญา 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

24,716.04 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

157 61057065217 ซื้อวัสดุ จานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

95,658.00 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้กับ
เครื่องมือ(27.11.28.00 )

1 งาน

158 61057091176 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน
พฤษภาคม 2561

1,000 ถัง

159 61057114761 ซื้อดรั้ม SAMSUNG 307 จานวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

51,360.00 ลูกกลิ้งป้อนชิ้นงาน
(23.23.13.01 )

160 61057220310 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จานวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

63,400.00 แบบพิมพ์

442,980.00
25,680.00

24,716.04
ร้านกิจเจริญ

95,658.00

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00

4 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

51,360.00

1 งาน

บริษัท สามเจริญ
พาณิชย์ (กรุงเทพ) จากัด

63,400.00

161 61057349423 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ USB Token โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

21,293.00 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(43.21.16.00 )

1 งาน

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี
จากัด

21,293.00

162 61057349664 ซื้อดรั้ม SAMSUNG R-307 จานวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

51,360.00 ลูกกลิ้งป้อนหมึก
(44.10.31.11 )

4 กล่อง

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

51,360.00

163 61057379862 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 4 รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

85,995.90 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

85,995.90

164 61057422265 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server ModelP570
S/N657F1DD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

191,102.00 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป
(72.10.15.01 )

1 งาน

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์ จากัด

191,102.00

165 61057450714 ซื้อกระดาษชารระ JRT 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

111,280.00 กระดาษชาระ JRT 2 ชั้น

200 หีบ

บริษัท ส.สุราง เทรดดิ้ง
จากัด

111,280.00

166 61057469464 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

436,239.00 ผงหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

1 งาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

436,239.00

167 61067045471 ซื้อซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 3 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

27,606.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

27,606.00

168 61067105350 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบเครือข่าย จานวน 6 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

61,418.00 วัสดุอุปกรณ์ระบบเครือข่าย

5 รายการ พี.อาร์.เอส.เอ็นเตอร์
ไพร้ส์

61,418.00

169 61067116505 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน มิถุนายน
2561

170 61067161012 จ้างงานเปลี่ยนโช๊คประตูกระจก จานวน 13 บาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

20,800.00 ประตูกระจก(30.17.15.01 )

1,000 ถัง
1 งาน

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00
20,800.00

171 61067249675 จ้างจัดทาเอกสารรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,030.00 จัดทาเอกสารรายงานผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย

1 งาน

172 61067271574 ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 4 กล่อง โดย เฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

32,485.20 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

4 กล่อง

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

32,485.20

173 61067332160 ซื้อดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG R 307 จานวน 3 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

38,520.00 ลูกกลิ้งป้อนหมึก
(44.10.31.11 )

3 กล่อง

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

38,520.00

เฉพาะเจาะจง

25,030.00

174 61067355391 จ้างพิมพ์หนังสือสถิติการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,250.00 จ้างพิมพ์หนังสือสถิติการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐

1 งาน

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนด์พับลิสชิ่ง จากัด

108,250.00

175 61067381611 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่ม
เฉพาะเจาะจง
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจ
จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค สาหรับผู้บริหารระดับสูง
กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,400.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดี

16,320.00

176 61067391261 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 3 รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

27,606.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

27,606.00

177 61067421370 จ้างกระเป๋าสาหรับใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ ติดจาม และ
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนเสรษฐกิจภูมิภาค
สาหรับผู้บริหารดับสูงกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

40,800.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท สแตมมิซต์ จากัด

40,800.00

178 61067425199 จ้างพิมพ์ซอง จานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

46,950.00 ซอง

3 รายการ ร้านแสงวิวัฒน์

46,950.00

179 61067448556 ซื้อซื้อผงหมึกยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

24,128.50 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

24,128.50

180 61067473130 ซื้อหนังสือเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

43,792.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

43,792.00

181 61067487058 ซื้อหลอดไฟ LED ติดตั้งภายในอาคารกรมฯ จานวน 100 หลอด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,540.00 หลอดไฟนีออน(39.10.16.18 )

1 งาน

บริษัท ซีวิค มีเดีย จากัด

23,540.00

182 61077040819 จ้างรถบัสปรับอากาศประกอบโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เฉพาะเจาะจง
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
หลักสูตรสาหรับบุคลากรท่่พัฒนาระบบบริหารการเงิอนการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธี

30,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท ปวีณาทัวร์ จากัด

30,000.00

183 61077056472 จ้างถ่ายเอกสารประกอบดครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่น
ขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(PensionsElectronic Filing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

45,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี
แอนด์พี (2915)

45,000.00

184 61077139812 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน กรกฎาคม
2561

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00

185 61077152026 จ้างทาแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

67,410.00 แฟ้ม

3 รายการ บริษัท ชัยมั่นคง
(1995)จากัด

67,410.00

186 61077181185 ซื้อซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 3 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

29,724.60 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

29,724.60

187 61077232912 ซื้อทีวี และเครื่องแปลง VGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

55,640.00 โทรทัศน์(52.16.15.05 )

1 งาน

บริษัท มัลติไลน์ โปร
เฟสชั่นแนล จากัด

55,640.00

1,000 ถัง

188 61077278378 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จานวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

473,154.00 ผงหมึกเครื่องพิมพ์

2 รายการ บริษัท บีบี เบ็นน์ จากัด

189 61077355071 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ KYOCERA จานวน 4 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

24,075.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

190 61087159454 ซื้อน้าดื่มประจาเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,540.00 น้าดื่มประจาเดือน สิงหาคม
2561

191 61087270332 จ้างกระเป๋าสาหรับใส่เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ
เฉพาะเจาะจง
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

198,750.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

1,000 ถัง

473,154.00

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

24,075.00

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอ
เตอร์ จากัด

23,540.00

ร้านเอกชัย การค้า

198,750.00

192 61087293383 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

43,335.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

43,335.00

193 61087307859 จ้างจัดทาเข็มเชิดชูเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

80,000.00 จ้างจัดทาเข็มเชิดชูเกียรติ
จานวน 40 ชิ้น

1 งาน

80,000.00

194 61087464758 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

195 61097173096 จ้างเอกสารประกอบโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐประจาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

32,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดี

32,000.00

196 61097298687 จ้างเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหาร สาหรับผู้บริหารระดับสูงของ
กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

23,400.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดี

23,400.00

197 61097312598 จ้างรถตู้ปรับอากาศประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สาหรับผู้บริหารระดับสูงของ
กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

61,200.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

462,240.00 ผงหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

2 รายการ

61,200.00

198 60117281428 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,666,666.66 การจ้างงาน(93.14.18.00 )
กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 งาน

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จากัด

2,630,000.00

199 60107179574 จ้างทาของ/จ้างเหมาบริการโครงการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม คัดเลือก
แก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)
โดยวิธีคัดเลือก

1 งาน

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (
ประเทศไทย ) จากัด

1,191,659.00

1 งาน

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์ จากัด

916,660.00

1 งาน

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์ จากัด

12,833,000.00

200 60097294143 จ้างบารุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31
ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

201 61017385400 จ้างทาของ/จ้างเหมาบริการโครงการจ้างบารุงรักษาระบบงาน
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก

คัดเลือก

1,191,666.67 งานซ่อมบารุงหรือสนับสนุน
ส่วนฮาร์ดแวร์ของ
คอมพิวเตอร์(81.11.18.12 )
916,660.00 จ้างบารุงรักษาระบบงาน
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่
1 - 31 ตุลาคม 2560

12,833,000.00 การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
และการสนับสนุน
(81.11.22.00 )

202 60117343473 จ้างทาของ/จ้างเหมาบริการโครงการจ้างบารุงรักษาโครงการ
คัดเลือก
ปรับปรุงพื้นฐานด้านเครือข่ายและระบบสื่อนารภายในสานักงาน
ในส่วนภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก

6,123,000.00 จ้างบารุงรักษาโครงการ
ปรับปรุงพื้นฐานด้าน
เครือข่ายและระบบสื่อสาร
ภายในสานักงานในส่วน
ภูมิภาค จานวน 85 แห่ง

1 งาน

บริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ
จากัด

6,123,000.00

203 60117387477 จ้างทาของ/จ้างเหมาบริการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
คัดเลือก
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สาหรับโครงการทดแทนระบบ
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสานักงานอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

7,920,000.00 การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
และการสนับสนุน
(81.11.22.00 )

1 งาน

บริษัท ยิบอินซอย จากัด

7,920,000.00

204 61027328298 จ้างโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เฉพาะเจาะจง
รักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อย การจ้างเพื่อพัฒนาระบบ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,500,000.00 โครงการจ้างเพื่อพัฒนาระบบ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาล (85.10.17.05
)

1 โครงการ

205 61027328298 จ้างโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เฉพาะเจาะจง
รักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อย การจ้างเพื่อพัฒนาระบบ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,500,000.00 โครงการจ้างเพื่อพัฒนาระบบ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาล (85.10.17.05
)

1 โครงการ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)

29,953,500.00

206 60107093178 จ้างโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

18,766,000.00 โครงการตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ

1 โครงการ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)

18,766,000.00

207 60117362913 จ้างที่ปรึกษาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector Transparency Initiative CoST โดย
วิธีคัดเลือก

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

208 60117484841 ซื้อโครงการพัฒนาระบบสารองสาหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

4,088,900.00 การจ้างที่ปรึกษาดาเนิน
โครงการความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector
Transparency Initiative
CoST)
158,445,800.00 ซื้อระบบคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารอง
สาหรับระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

1 โครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์

1 โครงการ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์ จากัด

8,546,500.00

4,040,000.00

155,000,000.00

209 61017283151 ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและ
ป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
94,800,000.00 ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง
สาหรับโครงการทดแทน
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และ
ป้องกันภัยคุกคามระบบ
สารสนเทศ กรมบัญชีกลาง

1 โครงการ

94,330,000.00

210 60117489599 ซื้อโครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Archiving) เฉพาะเจาะจง
ของระบบงาน e-GP กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84,000,000.00 ซื้อระบบคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการเคลื่อนย้ายข้อมูล
(Archiving) ของระบบ e-GP

1 โครงการ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์ จากัด

83,600,000.00

211 61027291351 จ้างโครงบริหารจัดการระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล เฉพาะเจาะจง
ข้าราชการ โครงการย่อย การจัดหาระบบการจัดกล่่มผู้ป่วยตาม
เกณฑ์ก่มวิ
ล่ นิจฉัยโรคร่วมไทย (TDRGs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500,000.00 โครงการบริหารจัดการระบบ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ
โครงการย่อย การจัดหา
ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยตาม
เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย
(TDRGs)

1 โครงการ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)

1,500,000.00

212 61037246136 จ้างโครงการวางเครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เพิ่มเติม เฉพาะเจาะจง
ภายใต้โครงการจัดทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตาม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

288,393,246.00 จ้างดาเนินโครงการวาง
เครื่องรับชาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
เพิ่มเติม ภายใต้โครงการ
จัดทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง
รัฐ ปี 2560

1 โครงการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

288,393,246.00

213 60086356362 จ้างบารุงรักษาประตูอัตโนมัติ โดยวิธีตกลงราคา

ตกลงราคา

8,025.00 ประตูอัตโนมัต(ิ 30.17.15.10 )

1 งาน

บริษัท นาชัย มาร์เก็ตติ้ง
จากัด

214 60107088844 จ้างทาป้ายห้องประชุม และติดสติกเกอร์บังแสง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,850.00 จ้างทาแผ่นป้ายและติดสติก
เกอร์บังแสง

1 งาน

8,850.00

215 60107091046 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร
ระดับสูงกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,348.10 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

6,348.10

216 60107155319 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบ เฉพาะเจาะจง
ภายใน เรื่อง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,400.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดี

8,025.00

11,920.00

217 60107176698 จ้างทาตรายางและป้ายพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

9,410.00 จ้างทาตรายางและป้าย
พลาสติก

1 งาน

218 60107221955 ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic จานวน 2 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,305.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

2 กล่อง

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

12,305.00

219 60117006698 ซื้อซื้อวัสดุประกอบโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน
เรื่อง การประกันคุณภาพงานรวจสอบภายในภาครัฐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

16,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

วีอาทีเค

16,000.00

220 60117025000 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร เฉพาะเจาะจง
จัดการของกรมบัญชีกลางสู่การรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรตามบริบทระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,970.60 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

14,290.00 จัดจ้างทาตรายางและป้ายชื่อ
ผู้บริหาร

1 งาน

221 60117062985 จ้างทาตรายางและป้ายชื่อผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

9,410.00

5,970.60

14,290.00

222 60117068814 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

8,710.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
ตุลาคม 2560

1 งาน

8,710.00

223 60117107204 จ้างจ้างเปลี่ยนหัวรับสัญญาณดาวเทียมและสายสัญญาณ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

9,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

9,000.00

224 60117122727 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาควมรู้เฉพาะด้าน
สาหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง Function Development
เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

5,392.80 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

5,392.80

225 60117163451 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหท่ของกรมบัญชีกลาง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,471.99 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

8,471.99

226 60117187554 ซื้อผงหมึก ยี่ห้อ HP จานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

18,939.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

18,939.00

227 60117204986 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมตาม
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

14,400.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดี

14,400.00

228 60117233494 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP จานวน 2 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,560.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

2 กล่อง

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

8,560.00

229 60117268134 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสุตร การ
พัฒนาความรู้ด้วยกรณีศึกษาด้านการเงินการคลัง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7,222.50 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

230 60117280734 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จานวน 6 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,840.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

6 กล่อง

7,164.72

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

12,840.00

231 60117290493 จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายกฎกระทรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

232 60117364812 จ้างพิมพ์แบบ ก.พ. 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

233 60117430153 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอินิกส์สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ่บัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐในส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7,062.00 จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายกฎ
กระทรวงฯ เพื่อประกาศลง
ราชกิจจานุเากษา จานวน 2
รายการ
12,000.00 จ้างพิมพ์แบบ ก.พ. 7

1 งาน

สานักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา

7,062.00

1 งาน

12,000.00

7,222.50 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

7,021.88

234 60117441718 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ คนคลัง...คน (พื้นที)่ พิเศษ เฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,988.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

235 60117452392 ซื้อซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ประกอบโครงการ คนคลัง... เฉพาะเจาะจง
คน (พื้นที)่ พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

วีอาทีเค

10,000.00

236 60117458154 จ้างจ้างจัดทากระเป๋าสาหรับใส่เอกสารโครงการ คนคลัง...คน
(พื้นที)่ พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

15,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

วีอาทีเค

15,000.00

237 60127014791 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

9,960.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2560

1 งาน

9,960.00

238 60127016841 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
เฉพาะเจาะจง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ด้านการบัญชีภาครัฐ รุ่นที่ 1 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

11,556.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

11,556.00

239 60127038296 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคาน์เตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

19,500.00 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม
เคาน์เตอร์

1 งาน

19,500.00

240 60127057028 จ้างทาตรายาง ป้ายชื่อผู้บริหาร และป้ายพลาสติก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1 งาน

9,080.00

9,080.00 จ้างทาตรายาง ป้ายชื่อ
ผู้บริหาร และป้ายพลาสติก

8,988.00

241 60127152643 จ้างจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศประกอบดครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

19,800.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท อินเตอร์ แบคอัพ
มีเดีย จากัด

19,800.00

242 60127167753 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

15,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดี

15,000.00

243 60127179828 จ้างจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศประกอบโครงการพัฒนา
เฉพาะเจาะจง
นวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมบัญชีกลาง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

14,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท พงษ์รุ่งเรือง
ทรานสปอร์ต จากัด

14,000.00

1 งาน

บริษัท สามเจริญ
พาณิชย์ (กรุงเทพ) จากัด

6,100.00

244 60127201779 จ้างพิมพ์สมุดคู่มือวางฎีกาเบิกเงินจากคลัง และบัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

245 60127288829 ซื้อบอร์ด และปลั๊กไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

13,803.00 กระดาน และปลั๊กไฟฟ้า

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

13,803.00

246 60127383885 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สาเนา Riso โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,733.00 เครื่องถ่ายเอกสาร
(44.10.15.01 )

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีอีโอ
มาร์เก็ตติ้ง

12,733.00

247 61017026248 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

6,100.00 บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิก
เงิน และสมุดคู่มือวางฎีกาเบิก
เงินคลัง

9,325.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
ธันวาคม 2560

1 งาน

9,325.00

248 61017098709 วัสดุอุปกรณ์โทรศัพท์

เฉพาะเจาะจง

17,441.00 อุปกรณ์โทรศัพท์
(43.22.28.00 )

1 งาน

พี.อาร์.เอส.เอ็นเตอร์
ไพร้ส์

17,441.00

249 61017115745 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 2 รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

18,404.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

18,404.00

250 61017247378 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของกรมบัญชีกลางสู่การรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ กิตกรรมที่ 2 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1 โ

เฉพาะเจาะจง

12,754.40 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

251 61017314954 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เฉพาะเจาะจง
หลักสูตรการบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic Catalog
e-catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ
เล็ดทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 สาหรับผู้ค้าภาครัฐในส่วนกลาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,426.25 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

12,754.40

6,164.64

252 61017318076 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ SAMSUNG CLT-506L จานวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,463.30 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1 งาน

253 61017384730 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
เฉพาะเจาะจง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ด้านการบัญชีภาครัฐ รุ่นที่ 2 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

11,556.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

11,556.00

254 61017391915 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสุตร การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 1 สาหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

16,178.40 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

12,826.68

255 61017434546 จ้างรถบัสปรับอากาศประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่งและเจ้าหน้าที่ กอง
คดี ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท พงษ์รุ่งเรือง
ทรานสปอร์ต จากัด

24,000.00

256 61017438757 จ้างจัดทาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,556.00 จ้างจัดทาเอกสาร

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริป
เปิ้ล เอ ก๊อปปี้

11,556.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

19,463.30

257 61017449019 ซื้อวัสดุสานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,024.94 วัสดุสานักงาน จานวน 10
รายการ

1 งาน

258 61017467356 จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูกระจก จานวน 8 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

14,400.00 ประตูกระจก(30.17.15.01 )

1 งาน

14,400.00

259 61027051647 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

10,395.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
มกราคม 2561

1 งาน

10,395.00

6,390.00 บริการการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมพาหนะ
(78.18.01.00 )

6,390 งาน

260 61027109200 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮค 746
พร้อมอะไหล่ จานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

ทิปท็อปคาร์แคร์

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

15,024.94

6,390.00

261 61027110516 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

14,070.50 วัสดุครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 4 รายการ

1 งาน

14,070.50

262 61027148409 จ้างทาตรายาง และป้ายชื่อพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

14,040.00 ตรายาง และป้ายชื่อพลาสติก

1 งาน

263 61027157369 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

15,654.10 วัสดุสานักงาน จานวน 18
รายการ

1 งาน

อาทรพาณิชย์

15,654.10

264 61027208822 ซื้อเครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

11,235.00 เครื่องโทรสาร จานวน 1
เครื่อง

1 เครื่อง

บริษัท สหธุรกิจ จากัด

11,235.00

265 61027337145 จ้างจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร 9 ชั้น 6 กองบัญชีภาครัฐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

10,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

266 61027350454 จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของกรมบัญชีกลางสู่การรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2 โดยวิ

เฉพาะเจาะจง

12,754.40 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

12,754.40

267 61027412936 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,417.30 วัสดุสานักงาน จานวน 8
รายการ

1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

12,417.30

14,040.00

10,000.00

268 61037036397 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

9,855.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2561

1 งาน

269 61037054481 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7,490.00 ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์

1 งาน

11,556.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

11,556.00

270 61037070804 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
เฉพาะเจาะจง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ด้านการบัญชีภาครัฐ รุ่นที่ 3 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

9,855.00
บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี
จากัด

7,490.00

271 61037351797 จ้างติดสติกเกอร์ (บังแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,500.00 จ้างติดสติกเกอร์ (บังแสง)

1 ชุด

8,500.00

272 61037366968 จ้างทาตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,540.00 จ้างทาตรายาง

1 งาน

6,540.00

273 61037420339 จ้างเอกสารสัญญา จานวน 11 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

18,900.16 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

18,900.16

10,375.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
มีนาคม 2561

1 งาน

10,375.00

1 งาน

5,376.75

12 รีม

7,500.00

274 61047005498 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
275 61047050597 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
KTB Corporate Online หลักสูตรสาหรับบุคลากรใน
กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,741.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

276 61047082442 ซื้อใบปกเอกสารลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7,500.00 ใบปกเอกสารลับ

277 61047196565 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,417.35 วัสดุสานักงาน

8 รายการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

12,417.35

278 61047198087 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,457.45 วัสดุสานักงาน

17 รายการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

6,457.45

279 61047202635 จ้างซ่อมลิฟท์ยกจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,560.00 ซ่อมลิฟท์ยกจอคอมพิวเตอร์

1 งาน

280 61047245058 จ้างเปลี่ยนบานประตูกระจก อาคาร 9 ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง โดย เฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

10,486.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท มัลติไลน์ โปร
เฟสชั่นแนล จากัด

8,560.00
10,486.00

281 61047266560 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เฉพาะเจาะจง
หลักสูตร การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic
Cataloge-catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 ่นที
ร่ ่ 6 - 10 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

8,426.25 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

5,671.43

282 61047369300 จ้างปรับปรุงครอบท่อแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,500.00 จ้างปรับปรุงครอบท่อแอร์

1 งาน

6,500.00

283 61057027724 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

9,630.00 วัสดุใช้ในห้องประชุม

1 งาน

284 61057078377 จ้างทาตรายาง และป้ายชื่อพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,240.00 ตรายาง และป้ายชื่อพลาสติก

1 งาน

6,240.00

8,760.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
เมษายน 2561

1 งาน

8,760.00

285 61057138961 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามวิริยะกิจ
จากัด

9,630.00

286 61057238597 จ้างจัดทาเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานภายใน
กรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

11,095.90 จ้างจัดทาเกณฑ์การ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ภายในกรมบัญชีกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

1 งาน

ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

287 61057275813 ซื้อผงหมึก ยี่ห้อ NEC PINWRITER P 8000 จานวน 6 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,217.60 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

6 หลอด

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

8,217.60

288 61057294930 ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ PANASONIC จานวน 6 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,025.00 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

6 หลอด

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

8,025.00

1 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

12,840.00

289 61057405220 ซื้อดรั้ม SAMSUNG R-307 จานวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

12,840.00 ลูกกลิ้งป้อนหมึก
(44.10.31.11 )

11,095.90

290 61057477081 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

15,313.84 วัสดุสานักงาน

291 61057508052 จ้างซ่อมแซมท่อน้าดีภายในอาคารชั้น 1 กรมบัญชีกลาง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,420.00 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป
(72.10.15.01 )

1 งาน

292 61057508945 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อน้าชั้นใต้ดิน อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง โดย เฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

11,200.00 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป
(72.10.15.01 )

1 งาน

293 61067041782 ซื้อปลั๊กไฟฟ้า จานวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

11,700.00 ปลั๊กไฟฟ้า

294 61067055540 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

10,740.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561

1 งาน

10,740.00

295 61067070357 จ้างจ้างถ่ายเอกสารสัญญารวม 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

11,393.36 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

11,393.36

296 61067107382 จ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ
บันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic Catalog e-catalog
และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลฺกทรอ
นิกส์ e-GP ระยะที่ 3 สาหรับผู้ค้าภาครัฐในส่วนกลาง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

16,852.50 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

11,339.65

297 61067119354 ซื้อดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG R-307 จานวน 1 ลูก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,840.00 ลูกกลิ้งป้อนหมึก
(44.10.31.11 )

1 ลูก

298 61067161934 จ้างทาตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

299 61067190351 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จานวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7,320.00 ตรายาง
15,343.80 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้กับ
เครื่องมือ(27.11.28.00 )

19 รายการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

15 ตัว

บริษัท เอส. วี. เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
จากัด

6,420.00

11,200.00
บริษัท คอนทินิวอัส
ฟอร์ม แอนด์
คอมพิวเตอร์ จากัด

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

1 งาน
1 งาน

15,313.84

11,700.00

12,840.00

7,320.00
ร้านกิจเจริญ

15,343.80

300 61067312206 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 9 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

13,910.00 ชุดอิเล็กทรอนิกส์
(60.10.64.01 )

301 61067400838 ซื้ออุปกรณ์สานักงานประกอบโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การ เฉพาะเจาะจง
เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ ติดตาม และประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค สาหรับผู้บริหาร
ระดับสูงกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,800.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

302 61067426152 ซื้อแฟ้มผูกสันติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,490.00 แฟ้มผูกสันติด

เฉพาะเจาะจง

303 61077007467 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

9,945.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
มิถุนายน 2561

1 งาน

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี
จากัด

13,910.00

1 งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดี

6,800.00

อาทรพาณิชย์

7,490.00

200 แฟ้ม
1 งาน

9,945.00

304 61077181518 ซื้อดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG จานวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

12,840.00 ลูกกลิ้งป้อนหมึก
(44.10.31.11 )

1 ลูก

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
จากัด

12,840.00

305 61077329013 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1,070.00 ชุดอิเล็กทรอนิกส์
(60.10.64.01 )

1 งาน

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี
จากัด

1,070.00

306 61077367230 จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นประกอบโครงการบรรยาย
พิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 เรื่อง
Happy Soul ศาสนากับการดารงชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

บริษัท พงษ์รุ่งเรือง
ทรานสปอร์ต จากัด

7,000.00

307 61077380861 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,209.04 วัสดุสานักงาน

5 รายการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญ
วิทย์การค้า

8,209.04

308 61087003047 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

9,655.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
กรกฎาคม 2561

1 งาน

9,655.00

10,000.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

10,000.00

309 61087322568 จ้างรถตู้ปรับอากาศประกอบดครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน เฉพาะเจาะจง
ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

310 61087539078 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

10,615.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
สิงหาคม 2561

1 งาน

10,615.00

311 61097028794 จ้างพิมพ์บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

6,420.00 จ้างพิมพ์บัญชีอัตราค่าเช่า
บ้านข้าราชการ

1 งาน

สานักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา

6,420.00

312 61097160564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐประจาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

14,400.00 การจ้างงาน(93.14.18.00 )

1 งาน

นางสาวศศิธร รัตนาบดี

14,400.00

9,605.00 หนังสือพิมพ์ประจาเดือน
กันยายน 2561

1 งาน

313 61097405819 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
รวม

865,289,908.69

9,605.00
รวม

820,714,730.69

