
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินโครงการพฒันา 1,000,000.00 ตกลง มหาวทิยาลยัมหิดล 1,000,000.00 มหาวทิยาลยัมหิดล 1,000,000.00 ยื�นขอ้เสนอ

กลไกการขบัเคลื�อนงานดา้นคุณธรรม : โครงการ ตรงตาม

ศึกษารูปแบบเนื/อหาและแนวทาง ที�สาํนกังาน ก.พ.

ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั/ง  กาํหนดและราคา

ศูนยก์ารเรียนรู้จริยธรรมแนวใหม่ เหมาะสม

2 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันา 2,000,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2,000,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2,000,000.00 ยื�นขอ้เสนอ

เครื�องมือประเมินสมรรถนะ โครงการ ถูกตอ้ง

สาํหรับตาํแหน่งประเภทบริหาร ครบถว้นตรงตาม

ที�สาํนกังาน ก.พ. 

กาํหนดและราคา

เหมาะสม

3 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันา 38,360,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพใน 38,300,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพใน 38,300,000.00 ตามมติ ครม.

นกับริหารระดบัสูง (โครงการ ราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ ราชการ(สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ สนบัสนุนให้

พฒันาผูน้าํที�มีวสิัยทศัน์และคุณธรรม พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) ดาํเนินการจา้งได้

ในภาครัฐ) กลุ่มที� 2 ประจาํปี โดยตรงตามระเบียบ

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ขอ้ 83(4) 

และราคาเหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนเมษายน  2553
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งดาํเนินโครงการพฒันาเครือข่าย 2,500,000.00 กรณีพิเศษ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 1,982,000.00 สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 1,982,000.00 ยื�นขอ้เสนอ

และการศึกษาดูงานในส่วนกลาง โครงการ ตรงตาม

และส่วนภูมิภาค ที�สาํนกังาน ก.พ.

 กาํหนดและราคา

เหมาะสม

2 จา้งเหมาดาํเนินโครงการการ 3,302,384.00 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 1,447,200.00 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 1,447,200.00 เสนอขอบเขต

เสริมสร้างประสิทธิภาพและพฒันา ของงาน ตรงตาม

คุณภาพชีวติของขา้ราชการ ขอ้กาํหนดของ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประจาํปี สาํนกังาน ก.พ. 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ�มเติม) และราคาเหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาบริการทาํความสะอาด 317,560.00 พิเศษ บริษทั พี.เอส.เจนเนอเรชั�น จาํกดั 300,000.00 บริษทั พี.เอส.เจนเนอเรชั�น จาํกดั 300,000.00 เสนอรายละเอียด

อาคารและสถานที�สาํนกังาน ก.พ.  งานจา้ง ตรงตาม

ถนนพิษณุโลก เพิ�มเติม ที�สาํนกังาน ก.พ.

 กาํหนดและราคา

ราคาเหมาะสม

2 จา้งเหมาดาํเนินโครงการสรรหา 5,320,000.00 พิเศษ 1. บริษทั แบรนด ์อิท จาํกดั 4,708,000.00 บริษทั แบรนด ์อิท จาํกดั 4,708,000.00 เสนอรายละเอียด

เชิงรุก : เสริมสร้างใหก้ลุ่มเป้าหมาย 2. บริษทั มีเดีย สตูดิโอ จาํกดั - งานจา้ง ครบถว้น

มีทศันคติที�ดีต่ออาชีพราชการ 3. บริษทั พายาซาลมิ เรืองกิตติกุล 6,794,500.00 ถูกตอ้ง ตรงตาม

และสนใจเขา้รับราชการ      แอนด ์แอสโซซิเอส จาํกดั ที�สาํนกังาน ก.พ.

 กาํหนดและราคา

เหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งผลิตจดหมายข่าวและรายงาน 622,500.00 สอบราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลเจี/ยฮั/ว 367,160.00 หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลเจี/ยฮั/ว 367,160.00 เสนอรายละเอียด

ประจาํปีของสาํนกังาน ก.พ. 2. บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 543,000.00 งานจา้ง ครบถว้น

3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเดีย สแควร์ 363,800.00 ถูกตอ้ง ตรงตาม

4. บริษทั เดอะ กราฟิโก ซิสเตม็ส์ จาํกดั 336,100.00 ที�สาํนกังาน ก.พ.

5. บริษทั สหมิตรพริ/จติ/งแอนด-์  กาํหนดและราคา

     พบัลิสชิ�ง จาํกดั 352,030.00 เหมาะสม

6. บริษทั พีเพิลมีเดีย จาํกดั -
7. บริษทั แปลน ฟอร์ คิดส์ จาํกดั 764,420.00 
8. บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) -
9. บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977) จาํกดั 393,760.00 
10. บริษทั สไตล ์ครีเอทีฟ เฮา้ส์ จาํกดั 449,400.00 
11. บริษทั แอล.ซี.เพรส จาํกดั 184,860.00 
12. บริษทั ไทยเฮด จาํกดั 483,640.00 
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งพิมพห์นงัสือแนวทาง 68,000.00 ตกลงราคา บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 68,000.00 บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 68,000.00 ราคาเหมาะสม

ปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์
2 จา้งพิมพห์นงัสือตามรอยพระยคุลบาท 98,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 98,000.00 บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 98,000.00 ราคาตํ�าสุด

และใบแทรกพระบรมราโชวาทปี 2553 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สาํนกัพิมพ-์ 112,000.00 
    ฟิสิกซ์เซ็นเตอร์
3. สาํนกัพิมพศ์ูนยส์่งเสริมวชิาการ 115,560.00 

3 จา้งพิมพห์นงัสือเครื�องมือ 90,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977) จาํกดั 90,000.00       บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977) จาํกดั 90,000.00 ราคาตํ�าสุด
การบริหารทรัพยากรบุคคล 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สาํนกัพิมพ-์ 92,000.00       

    ฟิสิกซ์เซ็นเตอร์
3. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 96,300.00       

4 จา้งเหมาจดัหอ้งประชุม 1,500.00 ตกลงราคา เงินสด 1,500.00 เงินสด 1,500.00 ราคาเหมาะสม

ภายในอาคารหอประชุม
สุขมุนยัประดิษฐ สาํนกังาน ก.พ.
จงัหวดันนทบุรี

5 จา้งพิมพห์นงัสือกาํลงัคนภาครัฐ 90,586.20 ตกลงราคา 1. ร้านธีรานุสรณ์การพิมพ์ 90,586.20 ร้านธีรานุสรณ์การพิมพ์ 90,586.20 ราคาตํ�าสุด
ในฝ่ายพลเรือน 2551  และหนงัสือ 2. ร้านอมรการพิมพ์ 118,770.00 
กาํลงัคนภาครัฐ 2551 : ขา้ราชการ 3. โรงพิมพเ์ทียมฝ่าการพิมพ์ 134,820.00 
พลเรือนสามญั

6 จา้งทาํตรายาง 860.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 860.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 860.00 ราคาเหมาะสม

7 ซื/อวสัดุงานบา้นงานครัว 95,979.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 95,979.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 95,979.00 ราคาเหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

8 จา้งถ่ายเอกสาร 11,900.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี/  ปริ/น 11,900.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี/  ปริ/น 11,900.00 ราคาเหมาะสม

9 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 32,100.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 32,100.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 32,100.00 ราคาเหมาะสม

10 จา้งเหมาจดัหอ้งประชุม 1,500.00 ตกลงราคา เงินสด 1,500.00 เงินสด 1,500.00 ราคาเหมาะสม

ภายในอาคารหอประชุม
สุขมุนยัประดิษฐ สาํนกังาน ก.พ.
จงัหวดันนทบุรี

11 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 49,498.20 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,498.20 บริษทั โอเชี�ยน เปเปอรื จาํกดั 49,498.20 ราคาเหมาะสม

12 ซื/อวสัดุงานบา้นงานครัว 5,671.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 5,671.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 5,671.00 ราคาเหมาะสม

13 ซื/อนํ/าดื�ม 16,925.26 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิN หยดทิพย ์จาํกดั 16,925.26 บริษทั บริสุทธิN หยดทิพย ์จาํกดั 16,925.26 ราคาเหมาะสม

14 จา้งพิมพแ์ผน่พบั http://job.ocsc.go.th 61,204.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วจาํกดั แมนไคนด ์มีเดีย 61,204.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแมนไคนด ์มีเดีย 61,204.00 ราคาตํ�าสุด
ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารงานราชการ 2. NEO digital Co.,Ltd. 62,595.00 
คู่มือการใชง้าน http://job.ocsc.go.th 3. บริษทั อินฟินิตี/  คลัเลอร์ พริ/นติ/ง จาํกดั 82,925.00 
ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารดา้นการสรรหา

และเลือกสรร  และคู่มือการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e - Recruitment 
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

15 จา้งพิมพก์าร์ดพระบรมราโชวาท 61,525.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 61,525.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 61,525.00 ราคาตํ�าสุด
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ์ 72,225.00 
เนื�องในวนัขา้ราชการพลเรือน 3. บริษทั จสัพริ/นท ์จาํกดั 80,250.00 
วนัที� 1 เมษายน 2553

16 จา้งทาํตรายาง 540.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 540.00 ร้านเทพกญัญา 540.00 ราคาเหมาะสม

17 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมพิมพโ์ลโก้ 18,500.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 18,500.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 18,500.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 21,400.00 

18 จา้งถ่ายเอกสาร 319.60 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี/  ปริ/น 319.60 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี/  ปริ/น 319.60 ราคาเหมาะสม

19 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 7,506.05 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 7,506.05 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 7,506.05 ราคาเหมาะสม

20 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 13,875.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 13,875.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 13,875.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 16,050.00 

21 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 13,642.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 13,642.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 13,642.50 ราคาเหมาะสม

22 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 19,688.00 ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชั�นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 19,688.00 บริษทั เมโทรโปรเฟสชั�นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 19,688.00 ราคาเหมาะสม

23 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 4,939.00 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,939.00 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,939.00 ราคาเหมาะสม

24 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 10,154.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 10,154.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 10,154.30 ราคาเหมาะสม
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25 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 14,465.33 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,465.33 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,465.33 ราคาตํ�าสุด
2. ร้านเทพกญัญา 14,873.00 

26 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 19,227.90 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 19,227.90 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 19,227.90 ราคาเหมาะสม

27 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 1,600.00 ตกลงราคา บริษทั ตะวนัออกปิโตรเลียม จาํกดั 1,600.00 บริษทั ตะวนัออกปิโตรเลียม จาํกดั 1,600.00 ราคาเหมาะสม

28 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 7,832.40 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 7,832.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 7,832.40 ราคาตํ�าสุด
2. ร้านเทพกญัญา 8,128.00 

29 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 13,428.50 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 13,428.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 13,589.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 13,589.00 

30 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 4,680.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 4,680.00 ร้านเทพกญัญา 4,680.00 ราคาเหมาะสม

31 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 4,559.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 4,559.00 ร้านเทพกญัญา 4,559.00 ราคาเหมาะสม

32 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 5,331.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 5,331.00 ร้าน อ. เฉลิมศรี 5,331.00 ราคาเหมาะสม

33 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 6,399.67 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,399.67 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,399.67 ราคาเหมาะสม

34 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 13,972.12 ตกลงราคา บริษทั ทริปเปิล เอส ซิลเตม็ จาํกดั 13,927.12 บริษทั ทริปเปิล เอส ซิลเตม็ จาํกดั 13,972.12 ราคาเหมาะสม

35 ซื/อหนงัสือ 31,603.00 ตกลงราคา เงินสด 31,603.00 เงินสด 31603 ราคาเหมาะสม
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36 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 9,862.03 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 9,862.03 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 9862.03 ราคาเหมาะสม

37 ซื/อดอกไมส้ด 1,000.00 ตกลงราคา เงินสด 1,000.00 เงินสด 1,000.00 ราคาเหมาะสม

38 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 19,992.95 ตกลงราคา ร้าน เลิศทวกีิจ 19,992.95 ร้าน เลิศทวกีิจ 19,992.95 ราคาเหมาะสม

39 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 26,322.00 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 26,322.00 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 26,322.00 ราคาเหมาะสม

40 ซื/อวสัดุโสตทศันูปกรณ์ 49,776.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 49,776.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 49776..40 ราคาเหมาะสม

41 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 23,304.60 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 23,304.60 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 23,304.60 ราคาเหมาะสม

42 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 40,726.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 40,726.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 40,726.00 ราคาเหมาะสม

43 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 9,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 9,500.00 ร้านอุดมพานิช 9,500.00 ราคาเหมาะสม

44 ซื/อหนงัสือพิมพ์ 7,410.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 7,410.00 ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 7,410.00 ราคาเหมาะสม

45 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 15,247.50 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 15,247.50 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 15,247.50 ราคาเหมาะสม

46 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 8,204.09 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 8,204.09 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 8,204.09 ราคาเหมาะสม
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47 ซื/อวสัดุสาํนกังาน 2,140.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,140.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,140.00 ราคาเหมาะสม

48 จา้งซ่อมเครื�องปริ�นเตอร์ 11,950.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 11,950.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 11,950.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

และเครื�องสาํรองไฟฟ้า (UPS) มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

49 จา้งซ่อมเครื�องถ่ายเอกสารของ ศสส. 1,128.85 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 1,128.85 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 1,128.85 "

50 จา้งซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร 14,876.21 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 14,876.21 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 14,876.21 "
ของกลุ่มงานบริหารทรัพยส์ิน

51 จา้งลา้งบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศ 41,516.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 41,516.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 41,516.00 "
แยกส่วนบริเวณ ชั�น 1 สกพ. กรุงเทพฯ & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

52 จา้งซ่อมพร้อมทาํกุญแจ ตูเ้หล็ก, ตูไ้ม้ 5,400.00 ตกลงราคา นายเฉลิมชยั  สินวาสนามงคล 5,400.00 นายเฉลิมชยั  สินวาสนามงคล 5,400.00 "
เก็บเอกสารและโต๊ะทาํงาน ของ สพค.

53 จา้งซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์ 24,750.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 24,750.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 24,750.00 "

54 จา้งปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและ 61,577.60 ตกลงราคา นายเศกสรรค ์ เทศกลิ�น 61,577.60 นายเศกสรรค ์ เทศกลิ�น 61,577.60 "
งานไฟฟ้า อาคาร 1 ชั�น 1 สาํนกังาน ก.พ.

จงัหวดันนทบุรี
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55 จา้งซ่อมเครื�องปริ�นเตอร์ ของ ศท. 3,250.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,250.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,250.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

56 จา้งซ่อมเครื�องปริ�นเตอร์ 1,150.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,150.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,150.00 "

57 จา้งลา้งตะกรันในท่อ Condensor 46,545.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 46,545.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 46,545.00 "
ของชิลเลอร์ชุดที� 1, 2, 3 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

58 จา้งซ่อมเครื�องพิมพด์ีด 2,900.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,900.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,900.00 "
และเครื�องคอมพิวเตอร์ (CPU)

59 จา้งซ่อมปรับปรุงเครื�องปรับอากาศ 39,269.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 39,269.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 39,269.00 "
แยกส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ณ & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั
สกพ. กรุงเทพ ฯ

60 จา้งซ่อมปัRมนํ�าระบบสุขาภิบาล สกพ. 69,229.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 69,229.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 69,229.00 "
กรุงเทพฯ & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

61 จา้งลา้งทาํความสะอาดบาํรุงรักษา 77,000.00 ตกลงราคา นายวชัระ  สทอ้นดี 77,000.00 นายวชัระ  สทอ้นดี 77,000.00 "
สระวา่ยนํ�าพร้อมอุปกรณ์เคมี

62 เช่ารถ 34,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.พี.เซา้ท ์แทรเวลิ จาํกดั 34,000.00 บริษทั พี.พี.เซา้ท ์แทรเวลิ จาํกดั 34,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. อเนก ทวัร์ 36,400.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธีรวฒันท์รานสปอร์ต 37,400.00 
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63 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,745.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,745.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,745.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร มูลวงษ์ 4,000.00 

64 เช่ารถบสัปรับอากาศ 63,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 63,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 63,500.00 ราคาตํ�าสุด
และรถตูป้รับอากาศ 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 66,000.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยแสนบริการ 68,500.00 
65 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. นางทศันีย ์ พรรณพานิช 5,400.00 นางทศันีย ์ พรรณพานิช 5,400.00 ราคาตํ�าสุด

2.นายเสกสรรค ์ สัมฤทธิN 6,000.00 
3. นางฉว ีกาสา 6,000.00 

66 เช่ารถบสัปรับอากาศ 48,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 48,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 48,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 52,000.00 

67 เช่ารถตูป้รับอากาศ 54,000.00 ตกลงราคา 1. นายกิติกร  ทองภกัดี 5,400.00 นายกิติกร  ทองภกัดี 5,400.00 ราคาเหมาะสม

68 เช่ารถตูป้รับอากาศ 19,688.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 19,688.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 19,688.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร มูลวงษ์ 20,000.00 

69 เช่ารถบสัปรับอากาศ และรถตูป้รับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 27,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 27,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 29,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 31,000.00 

70 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 18,500.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ชูธรรม การท่องเที�ยว จาํกดั 18,500.00 บริษทั ชูธรรมการท่องเที�ยว จาํกดั 18,500.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ไนซ์ สปอท ฮอลิเดย ์จาํกดั 20,200.00
3. บริษทั โอเชี�ยนสไมล ์จาํกดั 21,200.00
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

71 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเอกชยั 6,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเอกชยั 6,000.00 ราคาเหมาะสม

72 เช่ารถบสัปรับอากาศ  และ 18,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล ราคาตํ�าสุด
รถตูป้รับอากาศ 8,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 18,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 18,000.00 

     - รถตูป้รับอากาศ 8,000.00      - รถตูป้รับอากาศ 8,000.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล

     - รถบสัปรับอากาศ 19,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 12,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ

     - รถบสัปรับอากาศ 20,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 14,000.00 

73 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั สมเกียรติNการท่องเที�ยว จาํกดั 5,700.00 
3. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 6,000.00 

74 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 ราคาตํ�าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 5,700.00 
3. บริษทั สมเกียรติNการท่องเที�ยว จาํกดั 6,000.00 

75 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 ราคาตํ�าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 5,700.00 
3. บริษทั สมเกียรติNการท่องเที�ยว จาํกดั 6,000.00 

76 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา นายกิติกร  ทองภกัดี 3,600.00 นายกิติกร  ทองภกัดี 3,600.00 ราคาเหมาะสม
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