
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันา 6,300,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 6,300,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 6,300,000.00 ตามมติ ครม.

ระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ สนนัสนุนให้

พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) ดาํเนินการจา้ง

ไดโ้ดยตรงตาม

ระเบียบฯ

ขอ้ 83 (4) 

ราคาเหมาะสม

2 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันาระบบ 4,000,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 3,900,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 3,900,000.00 "

การวางแผนทางกา้วหนา้ในสายอาชีพ ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ
พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) พฒันาประสิทธิภาพในราชการ)

3 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินโครงการพฒันา 2,522,500.00 ตกลง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2,520,000.00 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2,520,000.00 ขอ้เสนอโครงการฯ 

ระบบการบริหารกาํลงัคนภาครัฐ : สอดคลอ้ง

การพฒันาผลิตภาพกาํลงัคน ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด

ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนกมุภาพนัธ์ 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

4 จา้งที�ปรึกษาโครงการนาํชุดดชันี 4,757,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 4,757,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 4,757,000.00 ขอ้เสนอโครงการฯ

ชีDวดัสุขภาพทรัพยากรบุคคลไปใช้ สอดคลอ้งตรงตาม

ในส่วนราชการนาํร่อง : การวางแผน ที�สาํนกังาน ก.พ.

กาํลงัคน กาํหนด

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

1 จา้งดาํเนินโครงการการวางระบบ 2,750,000.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2,750,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2,750,000.00 เสนอรายละเอียด

และพฒันากลไกการพฒันา สอดคลอ้งตรงตาม

ขา้ราชการดว้ยวธิีการเรียนรู้ทางไกล ขอ้กาํหนด

และสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ของสาํนกังาน ก.พ.

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

1 จา้งเหมาดาํเนินโครงการเผยแพร่ 163,000.00 พิเศษ บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 161,200.00 บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 161,200.00 เสนอรายละเอียด

ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั ก.พ.ค. งานจา้งฯ ถูกตอ้ง

ผา่นสื�อหนงัสือพิมพร์ายวนั ครบถว้น ตรงตาม

ที�สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด

ราคาเหมาะสม

2 จา้งเหมาบริการและการจดัใหม้ี 267,500.00 พิเศษ บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จาํกดั 214,000.00 บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จาํกดั 214,000.00 "

ตูส้าขาโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ (ส่วนขยาย
เพิ�มเติม) ณ สาํนกังาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก
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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 จา้งพิมพห์นงัสือ 280,000.00 สอบราคา 1. บริษทั ออนป้า จาํกดั 159,839.00 บริษทั ออนป้า จาํกดั 159,839.00 เสนอรายละเอียด

วนันีD ที�...สาํนกังาน ก.พ. 2. บริษทั แอดวานซ์ วชิั�น เซอร์วสิ 193,199.20 งานจา้งฯ ถูกตอ้ง

    จาํกดั ครบถว้น ตรงตาม

3. บริษทั สหมิตรพริDนติDงแอนด์ 191,744.00 ที�สาํนกังาน ก.พ.

    พบัลิชชิ�ง จาํกดั กาํหนด

4. บริษทั สัจจะ พบับลิชลิชชิ�ง 180,616.00 ราคาตํ�าสุด

    เน็ตเวอร์ค จาํกดั
5. บริษทั เอน็บีบี กรุ๊ป จาํกดั 284,192.00 
6. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเดีย สแควร์ 206,724.00 
7. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส ซี ฟิวเจอร์ 273,920.00 
8. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอกบลอ็ก 192,088.00 
9. บริษทั ส.พิจิตรการพิมพ ์จาํกดั 243,960.00 
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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 เช่าสถานที�เพื�อใชเ้ป็นสถานที� 385,467.50 ตกลงราคา บริษทั อิมแพค็ เอก็ซิบิชั�น 385,467.50 บริษทั อิมแพค็ เอก็ซิบิชั�น 385,467.50 ราคาเหมาะสม

สอบแข่งขนัเพื�อรับทุนรัฐบาล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั แมเนจเมน้ท ์จาํกดั
2 จา้งถ่ายเอกสารประกอบการ 6,825.00 ตกลงราคา ร้านปฐมบุญ  ก๊อปปีD 6,825.00 ร้านปฐมบุญ ก๊อปปีD 6,825.00 ราคาเหมาะสม

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิ
3 จา้งผลิตคู่มือการประเมินผล 82,390.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 82,390.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 82,390.00 ราคาตํ�าสุด

การปฏิบตัิราชการตามคาํรับรอง 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ์ 82,818.00 
การปฏิบตัิราชการ ประจาํปี 3. บริษทั จสัพริDนท ์จาํกดั 83,032.00 
งบประมาณ พ.ศ. 2553

4 จา้งเหมาจดัหอ้งสอบภาษาองักฤษ 1,500.00 ตกลงราคา เงินสด 1,500.00 เงินสด 1,500.00 ราคาเหมาะสม

5 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 90,000.00 ตกลงราคา บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 90,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 90,000.00 ราคาเหมาะสม

6 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 49,683.31 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,683.31 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,683.31 ราคาเหมาะสม

7 จา้งถ่ายเอกสาร 2,954.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีD  ปริDน 2,954.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีD  ปริDน 2,954.00 ราคาเหมาะสม

8 จา้งถ่ายเอกสาร 2,016.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีD  ปริDน 2,016.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีD  ปริDน 2,016.00 ราคาเหมาะสม

9 จา้งทาํตรายาง 580.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 580.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 580.00 ราคาเหมาะสม

10 จา้งทาํตรายาง 1,040.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,040.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,040.00 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

11 ซืDอนํDาดื�ม 4,400.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม

12 จา้งพิมพห์นงัสือมาตรฐาน 21,400.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 21,400.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 21,400.00 ราคาตํ�าสุด
และแนวทางการกาํหนดความรู้ 2. บริษทั จสัพริDนท ์จาํกดั 24,610.00
ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ 3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ์ 25,412.50
ที�จาํเป็นสาํหรับตาํแหน่ง
ขา้ราชการพลเรือนสามญั

13 ซืDอวสัดุงานบา้นงานครัว 95,979.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน ซพัพลาย 95,979.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน ซพัพลาย 95,979.00 ราคาเหมาะสม

14 ซืDอนํDาดื�ม 13,794.44 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิO หยดทิพย ์จาํกดั 13,794.44 บริษทั บริสุทธิO หยดทิพย ์จาํกดั 13,794.44 ราคาเหมาะสม

15 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 21,000.00 ตกลงราคา บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 21,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 21,000.00 ราคาเหมาะสม

16 จา้งเคลือบพีวซีีดา้นปกหนงัสือ 3,762.12 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 3,762.12 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 3,762.12 ราคาเหมาะสม

17 จา้งไสกาวหนงัสือ 6,163.20 ตกลงราคา คณะบุคคลไบน์ดิDง เซ็นเตอร์ 6,163.20 คณะบุคคลไบน์ดิDง เซ็นเตอร์ 6,163.20 ราคาเหมาะสม

18 จา้งพิมพห์นงัสือรวมหลกัสูตร 95,497.50 ตกลงราคา 1. บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 95,497.50 บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 95,497.50 ราคาตํ�าสุด
การฝึกอบรมของ สพข. (พ.ศ. 2553) 2. บริษทั แคร์ปริQนแอนดก์ราฟฟิค จาํกดั 98,975.00

3. บริษทั อินฟินิตีD  คลัเลอร์ พริDนติDง จาํกดั 101,917.50
19 จา้งถ่ายเอกสาร 1,300.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีD  ปริDน 1,300.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีD  ปริDน 1,300.00 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

20 จา้งทาํตรายาง 670.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 670.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 670.00 ราคาเหมาะสม

21 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 18,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 18,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 18,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 20,223.00

22 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 13,050.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 13,050.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 13,050.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 14,445.00

23 จา้งพิมพเ์อกสารการสอบ 21,913.60 ตกลงราคา 1. บริษทั อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 21,913.60 บริษทั อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 21,913.60 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั นาํพลสั จาํกดั 23,009.28
3. บริษทั ทรูอีส จาํกดั 23,508.33

24 จา้งแปลงไฟลข์อ้มูล 89,131.00 ตกลงราคา 1. บริษทั โรเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 89,131.00 บริษทั โรเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 89,131.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั มิราเคิล  ซิสเตม็ส์ จาํกดั 98,306.25

25 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 8,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 8,100.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 8,100.00 ราคาเหมาะสม

26 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 6,516.30 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,516.30 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,516.30 ราคาเหมาะสม

27 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 5,343.37 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 5,343.37 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 5,343.37 ราคาเหมาะสม

28 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 2,250.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,250.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,250.00 ราคาเหมาะสม

29 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 3,654.05 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,654.05 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,654.05 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

30 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 2,763.81 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,763.81 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,763.81 ราคาเหมาะสม

31 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 4,654.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,654.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,654.50 ราคาเหมาะสม

32 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 774.98 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 774.98 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 774.98 ราคาเหมาะสม

33 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 963.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 963.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 963.00 ราคาเหมาะสม

34 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 14,310.18 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,310.18 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,310.18 ราคาเหมาะสม

35 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 4,630.43 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 4,630.43 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 4,630.43 ราคาเหมาะสม

36 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 47,080.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 47,080.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 47,080.00 ราคาเหมาะสม

37 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 15,970.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 15,970.00 ร้านเทพกญัญา 15,970.00 ราคาเหมาะสม

38 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 49,957.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,957.00 บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,957.00 ราคาเหมาะสม

39 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 21,940.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 21,940.00 ร้านเทพกญัญา 21,940.00 ราคาเหมาะสม

40 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 49,498.20 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,498.20 บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,498.20 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

41 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 4,700.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,700.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,700.00 ราคาเหมาะสม

42 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 3,725.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 3,725.00 ร้านเทพกญัญา 3,725.00 ราคาเหมาะสม

43 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 4,708.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,708.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,708.00 ราคาเหมาะสม

44 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 17,526.60 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 17,526.60 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 17,526.60 ราคาเหมาะสม

45 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 59,942.00 ตกลงราคา ร้าน อ. เฉลิมศรี 59,942.00 ร้าน อ. เฉลิมศรี 59,942.00 ราคาเหมาะสม

46 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 12,015.03 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 12,015.03 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 12,015.03 ราคาเหมาะสม

47 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 2,720.00 ตกลงราคา เงินสด 2,720.00 เงินสด 2,720.00 ราคาเหมาะสม

48 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 29,649.70 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 29,649.70 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 29,649.70 ราคาเหมาะสม

49 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 4,344.20 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 4,344.20 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 4,344.20 ราคาเหมาะสม

50 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 3,315.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 3,315.00 ร้านเทพกญัญา 3,315.00 ราคาเหมาะสม

51 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 48,675.00 ตกลงราคา เงินสด 48,675.00 เงินสด 48,675.00 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

52 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 2,130.00 ตกลงราคา เงินสด 2,130.00 เงินสด 2,130.00 ราคาเหมาะสม

53 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 11,924.08 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 11,924.08 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 11,924.08 ราคาเหมาะสม

54 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 7,254.60 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 7,254.60 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 7,254.60 ราคาเหมาะสม

55 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 4,044.46 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,044.46 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,044.46 ราคาเหมาะสม

56 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 29,521.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 29,521.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 29,521.30 ราคาเหมาะสม

57 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 18,044.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 18,044.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 18,044.00 ราคาเหมาะสม

58 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 16,371.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 16,371.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 16,371.00 ราคาเหมาะสม

59 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 627.02 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 627.02 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 627.02 ราคาเหมาะสม

60 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 29,692.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 29,692.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 29,692.50 ราคาเหมาะสม

61 ซืDอหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 6,810.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ  วงษศ์ิลป์ 6,810.00 ร้านอรุณ  วงษศ์ิลป์ 6,810.00 ราคาเหมาะสม

62 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 8,988.00 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 8,988.00 บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 8,988.00 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

63 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 3,230.54 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,230.54 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,230.54 ราคาเหมาะสม

64 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 7,704.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสงเอกซพัพลายส์ 7,704.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสงเอกซพัพลายส์ 7,704.00 ราคาเหมาะสม

65 จา้งขนยา้ยครุภณัฑแ์ละเอกสาร 79,950.00 ตกลงราคา บริษทั เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั1น 79,950.00 บริษทั เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั1น 79,950.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

ของ ก.พ.ค. และ สพค. จาํกดั จาํกดั มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

66 จา้งซ่อมปรับปรุงปรุงบ่อนํDาเสีย 26,800.00 ตกลงราคา นายวชัระ  สทอ้นดี 26,800.00 นายวชัระ  สทอ้นดี 26,800.00 "

แผงควบคุมปั7มนํ�าจุ่ม และอุปกรณ์

แสงสวา่ง 

67 จา้งซ่อมเครื�องปรับอากาศแยกส่วน 45,578.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 45,578.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ1ง 45,578.00 "

ของหน่วยงานต่าง ๆ & เซอร์วสิ จาํกดั

ณ  สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ

68 จา้งซ่อมเครื1องถ่ายเอกสาร 27,731.19 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 27,731.19 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 27,731.19 "

ของ สตป.

69 จา้งขดัทาํความสะอาดป้ายหินแกรนิต 6,955.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 6,955.00 ร้านทิวาริม 6,955.00 "

สวนสมุนไพร
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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

70 จา้งลา้งทาํความสะอาดพื�นที1ทาํงาน 5,885.00 ตกลงราคา บริษทั พี.เอส เจนเนอเรชั1น  จาํกดั 5,885.00 บริษทั พี.เอส เจนเนอเรชั1น  จาํกดั 5,885.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

ก.พ.ค. และ สพค. ชั�น 3-4 มีความชาํนาญ

ณ  สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

71 จา้งเบด็เตล็ด 2,690.78 ตกลงราคา เงินสด (รวม 7 รายการ) 2,690.78 เงินสด (รวม 7 รายการ) 2,690.78 "

72 จา้งขดัลา้งทาํความสะอาด และ 79,715.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 79,715.00 ร้านทิวาริม 79,715.00 "

ซ่อมแซมสีภายใน บริเวณดา้นหลงั

หนา้มุข  ชั�น 2-4  สาํนกังาน ก.พ.

กรุงเทพฯ

73 จา้งซ่อมและเปลี1ยนอะไหล่ภายในลิฟต ์ 54,302.60 ตกลงราคา บริษทั บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 54,302.60 บริษทั บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 54,302.60 "

สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

74 ซื�อวสัดุเบด็เตล็ด 3,434.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิH ฮาร์ดแวร์ 3,434.70 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิH ฮาร์ดแวร์ 3,434.70 ราคาเหมาะสม

75 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,173.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิH ฮาร์ดแวร์ 4,173.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิH ฮาร์ดแวร์ 4,173.00 ราคาเหมาะสม

76 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 2,960.00 ตกลงราคา บริษทั เอกชยั ดิสทริบิวชั1น ซิสเทม 2,960.00 บริษทั เอกชยั ดิสทริบิวชั1น ซิสเทม 2,960.00 ราคาเหมาะสม

จาํกดั จาํกดั
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก
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77 จา้งติดตัDงมูลี� บริเวณหอ้ง 3416 40,446.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 40,446.00 ร้านทิวาริม 40,446.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

อาคาร 3  ชั�น 4  สาํนกังาน ก.พ. มีความชาํนาญ

จงัหวดันนทบุรี ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

78 จา้งทาํความสะอาดหอ้งทาํงาน 3,000.00 ตกลงราคา นางเพลินตา  นามสา 3,000.00 นางเพลินตา  นามสา 3,000.00 "

และหอ้งนํ�า ก.พ.ค. และ ส.พ.ค. 

ณ  สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ

79 จา้งขนยา้ยวสัดุ ครุภณัฑ ์และเอกสาร 9,500.00 ตกลงราคา นายสุวทิย ์ กลิ1นหอม 9,500.00 นายสุวทิย ์ กลิ1นหอม 9,500.00 "

80 ซื�อวสัดุไฟฟ้า 5,885.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิH ฮาร์ดแวร์ 5,885.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิH ฮาร์ดแวร์ 5,885.00 ราคาเหมาะสม

81 ซืDอวสัดุสาํนกังาน 5,890.35 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 5,890.35 บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 5,890.35 ราคาเหมาะสม

82 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,066.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 4,066.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 4,066.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร  มูลวงษ์ 4,200.00

83 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 6,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 6,000.00 ราคาตํ�าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 9,000.00
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 13,500.00
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84 เช่ารถ 24,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล ราคาตํ�าสุด
     - รถบสั 18,000.00      - รถบสั 18,000.00
     - รถตู้ 6,000.00      - รถตู้ 6,000.00
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล

     - รถบสั 19,000.00
     - รถตู้ 7,500.00
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ

     - รถบสั 20,000.00
     - รถตู้ 8,500.00

85 เช่ารถตูป้รับอากาศ 10,700.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 10,700.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 10,700.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร  มูลวงษ์ 12,000.00
3. บริษทั อาร์แซซเค จาํกดั 18,000.00

86 เช่ารถบสัปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 27,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 27,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 28,000.00
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 29,000.00

87 เช่ารถบสัปรับอากาศ 17,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 17,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 17,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 18,000.00
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 19,000.00

88 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 27,400.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ชูธรรม การท่องเที�ยว จาํกดั 27,400.00 บริษทั ชูธรรม การท่องเที�ยว จาํกดั 27,400.00 ราคาตํ�าสุด
2. The expert indochina co., Ltd. 33,000.00
3. บริษทั ไนซ์สปอท ฮอลิเดย ์จาํกดั 34,000.00
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89 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,494.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 4,494.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 4,494.00 ราคาตํ�าสุด
2.นายธนกร มูลวงษ์ 4,500.00

90 เช่ารถ 62,668.00 ตกลงราคา รถบัส ราคาตํ�าสุด
1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 28,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 28,000.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 30,000.00
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 32,000.00
รถตู้

1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 34,668.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 34,668.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร  มูลวงษ์ 35,000.00
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