
ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 2,900,000.00   ตกลง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2,900,000.00 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2,900,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการ

ในราชการพลเรือน (HR Scorecard) : ตรงตามที่

การคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น สํานักงาน ก.พ. 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กําหนดและ

และรายงานเกี่ยวกับการบริหาร เสนอราคา

ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ เหมาะสม

พลเรือนประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2553

2 จ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการ 3,000,000.00   ตกลง มหาวิทยาลัยมหิดล 2,900,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล 2,900,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล โครงการ

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนมกราคม 2554
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างที่ปรึกษางานพัฒนาองค์ความรู้ 4,000,000.00   คัดเลือก มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 3,880,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 3,880,000.00 ยื่นข้อเสนอ

และส่งเสริมการจัดทํามาตรฐาน ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา โครงการ

ความโปร่งใสของส่วนราชการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน ตรงตามที่

ราชการ) ราชการ) สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการ 2,000,000.00   คัดเลือก 1. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย 2,000,000.00 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย 2,000,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ประเมินผลมาตรการปรับปรุง    เศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกิจการคลัง ด้านเทคนิค

อัตรากําลังของส่วนราชการ 2. ศูนย์บริการวิชาการแห่ง - ครบถ้วน

(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรงตามที่

3. สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษา - สํานักงาน ก.พ. 

    แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างผลิตจดหมายข่าวและรายงาน 710,000.00      สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บางกอกบล๊อก 331,740.00   ห้างหุ้นส่วนจํากัด บางกอกบล๊อก 331,740.00   เสนอรายละเอียด

ประจําปีของสํานักงาน ก.พ. 2. สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ งานจ้าง

    ราชกิจจานุเบกษา 541,420.00   ตรงตามที่

3. บริษัท ออนป้า จํากัด 409,780.00   สํานักงาน ก.พ. 

4. บริษัท ธนาเพรส จํากัด 400,600.00   กําหนดและ

5. บริษัท ไอเดีย ทวินส์ พลัส จํากัด 708,340.00   เสนอราคา

6. บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์ ต่ําสุด

    พริ้น จํากัด (มหาชน) 623,200.00   

7. บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 466,000.00   

8. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเดีย สแควร์ 401,036.00   

9. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรุณการพิมพ์ 376,220.00   

10. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. คอร์เนอร์ จํากัด 366,300.00   

11. บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จํากัด 464,400.00   

12. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์

     พับลิสชิ่ง จํากัด 363,800.00   

13. บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 382,000.00   

14. บริษัท ซินต์ อาร์ต จํากัด 327,700.00   
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

2 ซื้อเครื่องเรียงเอกสาร 163,700.00      สอบราคา บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด 145,000.00   บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด 145,000.00   เสนอรายละเอียด

คุณลักษณะ

ถูกต้องครบถ้วน

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

3 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 171,000.00      สอบราคา 1. บริษัท เคียวเซร่ามิต้า 112,350.00   บริษัท เคียวเซร่ามิต้า 112,350.00   เสนอรายละเอียด

    (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด คุณลักษณะ

2. บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จํากัด 127,754.00   ถูกต้องครบถ้วน

3. บริษัท ชาร์ป ไทย จํากัด 113,420.00   ตรงตามที่

4. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 130,000.00   สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

ต่ําสุด
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม 3,010,560.00   พิเศษ บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด 2,782,000.00 บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด 2,782,000.00 เสนอรายละเอียด

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานจ้าง

ระดับกรม/จังหวัด ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา
เหมาะสม

2 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ 813,200.00      พิเศษ สํานักบริการเทคโนโลยี- 813,000.00 สํานักบริการเทคโนโลยี- 813,000.00 "

พนักงานราชการ สารสนเทศภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ

3 จ้างเหมาดําเนินงานพัฒนา 800,000.00      พิเศษ บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป 695,500.00 บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป 695,500.00 "

บุคลิกภาพผู้นําสําหรับผู้ตรวจราชการ โซลูชั่น จํากัด โซลูชั่น จํากัด

ระดับกระทรวง

4 จ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 1,425,000.00   พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 1,390,000.00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 1,390,000.00 "

ของสํานักงาน ก.พ. (Internet) เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5 จ้างเหมาพัฒนาข้าราชการ 2,930,000.00   พิเศษ บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป 2,850,000.00 บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป 2,850,000.00 "

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการ เซ็นเตอร์ จํากัด เซ็นเตอร์ จํากัด

ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการ

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาจัดทํา CD - Rom 48,150.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ด๊อกเตอร์ไอที 48,150.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ด๊อกเตอร์ไอที 48,150.00 ราคาต่ําสุด

ข้อมูลประวัตินักบริหารระดับสูง    แอนด์ คอนสตรักชั่น แอนด์ คอนสตรักชั่น

2. บริษัท ยูนิไฟด์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 58,850.00 

2 จ้างทําตรายาง 620.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สากลตรายาง 620.60 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สากลตรายาง 620.60 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

3 จ้างแยกสีและออกฟิลม์จุลสาร 1,070.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 1,070.00 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 1,070.00 ราคาเหมาะสม

4 จ้างทําตรายาง 1,241.20      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สากลตรายาง 1,241.20 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สากลตรายาง 1,241.20 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

5 จ้างถ่ายเอกสาร 900.00        ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 900.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 900.00 ราคาเหมาะสม

6 ซื้อน้ําดื่ม 13,347.18 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 13,347.18 บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 13,347.18 ราคาเหมาะสม

7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 95,979.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย 95,979.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย 95,979.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างถ่ายเอกสาร 1,494.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 1,494.00      ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 1,494.00 ราคาเหมาะสม

9 จ้างทํากล่องแบบทดสอบ 3,745.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 3,745.00 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 3,745.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล 4,012.50 

3. บริษัท พี.เจน (1999) จํากัด 4,146.25 
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

10 จ้างถ่ายเอกสาร 2,401.00 ตกลงราคา ร้านปฐมบุญ ก๊อปปี้ 2,401.00 ร้านปฐมบุญ ก๊อปปี้ 2,401.00 ราคาเหมาะสม

11 ซื้อหนังสือ 200.00 ตกลงราคา กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง 200.00 กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง 200.00 ราคาเหมาะสม

12 จ้างพิมพ์หนังสือกฎ ระเบียบ 83,460.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จํากัด 83,460.00 บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จํากัด 83,460.00 ราคาต่ําสุด

และหนังสือเวียนฯ 2. บริษัท อินฟินิตี้ คัลเลอร์ พริ้นติ้ง จํากัด

3. บริษัท แคร์ปริ้นท์แอนด์กราฟฟิค จํากัด

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 98,728.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 98,728.90 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 98,728.90 ราคาเหมาะสม

14 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,990.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 1,990.20 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 1,990.20 ราคาเหมาะสม

15 จ้างไสกาวหนังสือ 3,210.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 3,210.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 3,210.00 ราคาเหมาะสม

16 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 577.80 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 577.80 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 577.80 ราคาเหมาะสม

17 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 535.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 535.00 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 535.00 ราคาเหมาะสม

18 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,990.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 1,990.20 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 1,990.20 ราคาเหมาะสม

19 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 3,028.10 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 3,028.10 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 3,028.10 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

20 ซื้อน้ําดื่ม 12,198.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 12,198.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 12,198.00 ราคาเหมาะสม

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,036.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 10,036.60 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 10,036.60 ราคาเหมาะสม

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,040.04 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 10,036.60 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 10,036.60 ราคาเหมาะสม

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,650.05 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 1,650.05 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 1,650.05 ราคาเหมาะสม

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,629.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 4,629.00 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 4,629.00 ราคาเหมาะสม

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,035.53 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 10,035.53 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 10,035.53 ราคาเหมาะสม

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,881.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 10,881.90 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 10,881.90 ราคาเหมาะสม

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,830.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 7,830.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 7,830.00 ราคาเหมาะสม

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,515.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 15,515.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 15,515.00 ราคาเหมาะสม

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,101.85 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 48,101.85 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 48,101.85 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,641.13 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 48,641.13 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 48,641.13 ราคาเหมาะสม

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,755.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด 49,755.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด 49,755.00 ราคาเหมาะสม

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,214.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 48,214.20 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 48,214.20 ราคาเหมาะสม

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,824.10 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 48,824.10 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 48,824.10 ราคาเหมาะสม

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,500.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 48,500.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 48,500.00 ราคาเหมาะสม

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 45,076.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 45,076.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 45,076.00 ราคาเหมาะสม

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,807.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 4,807.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 4,807.00 ราคาเหมาะสม

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,482.32 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 4,482.32 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 4,482.32 ราคาเหมาะสม

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 856.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 856.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 856.00 ราคาเหมาะสม

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,029.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,029.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,029.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,992.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,992.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,992.00 ราคาเหมาะสม

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,708.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 4,708.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 4,708.00 ราคาเหมาะสม

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,930.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 8,930.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 8,930.00 ราคาเหมาะสม

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,532.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 2,532.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 2,532.00 ราคาเหมาะสม

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,345.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 20,345.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 20,345.00 ราคาเหมาะสม

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30,174.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 30,174.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 30,174.00 ราคาเหมาะสม

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,943.40 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จํากัด 4,943.40 บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จํากัด 4,943.40 ราคาเหมาะสม

47 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,024.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 25,024.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 25,024.00 ราคาเหมาะสม

48 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,392.27 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียมแก้ว 49,392.27 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียมแก้ว 49,392.27 ราคาเหมาะสม

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,500.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด 4,500.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด 4,500.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 39,065.70 ตกลงราคา ร้านเลิศทวีกิจ 39,065.70 ร้านเลิศทวีกิจ 39,065.70 ราคาเหมาะสม

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,024.15 ตกลงราคา ร้านเลิศทวีกิจ 18,024.15 ร้านเลิศทวีกิจ 18,024.15 ราคาเหมาะสม

52 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,500.00 ตกลงราคา ร้านศักดิ์ชัย 10,500.00 ร้านศักดิ์ชัย 10,500.00 ราคาเหมาะสม

53 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,127.27 ตกลงราคา ร้านเลิศทวีกิจ 7,127.27 ร้านเลิศทวีกิจ 7,127.27 ราคาเหมาะสม

54 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,107.28 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 6,107.28 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 6,107.28 ราคาเหมาะสม

55 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,771.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 2,771.00 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 2,771.00 ราคาเหมาะสม

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 39,065.70 ตกลงราคา ร้านเลิศทวีกิจ 39,065.70 ร้านเลิศทวีกิจ 39,065.70 ราคาเหมาะสม

57 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,994.85 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จํากัด 47,994.85 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จํากัด 47,994.85 ราคาเหมาะสม

58 ซื้อวัสดุสํานักงาน 200.00 ตกลงราคา กรมบัญชีกลาง 200.00 กรมบัญชีกลาง 200.00 ราคาเหมาะสม

59 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 8,560.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 8,560.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

60 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 6,910.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์ 6,910.00 ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์ 6,910.00 ราคาเหมาะสม

61 ซื้อวัสดุสํานักงาน 832.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 832.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 832.00 ราคาเหมาะสม

62 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,548.28 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 20,548.28 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 20,548.28 ราคาเหมาะสม

63 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,085.26 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 4,085.26 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 4,085.26 ราคาเหมาะสม

64 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแยกส่วน 49,113.00 ตกลงราคา บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียริ่ง & 49,113.00 บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียริ่ง & 49,113.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ของหน่วยงานต่าง ๆ เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด มีความชํานาญ

ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

65 จ้างทําป้ายชื่อห้องทํางาน 60,455.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 60,455.00 ร้านทิวาริม 60,455.00 "

และห้องประชุมของ สพค. 

และ ก.พ.ค.

66 ซื้อแผ่นยางใยสังเคราะห์ 45,011.39 ตกลงราคา บริษัท  ยูนิต้า  จํากัด 45,011.39 บริษัท  ยูนิต้า  จํากัด 45,011.39 ราคาเหมาะสม

ใช้ปูวางบนพื้นป้องกันเศษผง 

ฝุ่นละอองและน้ําที่ติดมา

กับพื้นรองเท้า
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67 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,663.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 11,663.00 ร้านทิวาริม 11,663.00 ราคาเหมาะสม

68 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,200.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ญาณิสา 10,200.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ญาณิสา 10,200.00 ราคาต่ําสุด

ทรานสปอร์ต ทรานสปอร์ต

69 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 1,900.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พูนทรัพย์ เอ็กเพรส 1985 1,900.00 บริษัท พูนทรัพย์ เอ็กเพรส 1985 1,900.00 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท สมเกียรติ์การท่องเที่ยว 2,000.00 

70 เช่ารถบัสปรับอากาศ 36,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญ 36,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญ 36,000.00 ราคาต่ําสุด

   แทรเวล (2007) แทรเวล (2007)

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 38,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวฟ้าใหม่ 40,000.00 

71 เช่ารถสองแถว 3,200.00 ตกลงราคา บริษัท ท่องเที่ยวดอยตุง จํากัด 3,200.00 บริษัท ท่องเที่ยวดอยตุง จํากัด 3,200.00 ราคาเหมาะสม

72 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,800.00 ตกลงราคา 1. นายจักรัฐ อาคมนันท์ 10,800.00 นายจักรัฐ อาคมนันท์ 10,800.00 ราคาต่ําสุด

2. นายสุเมธ แก้วนาวงศ์ 11,100.00 

3. นายธนธัศ ค้ําพันธุ์ 11,400.00 

73 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. นายนิกรรัตน์ อินต๊ะยะ 5,400.00 นายนิกรรัตน์ อินต๊ะยะ 5,400.00 

2. นางพลอยไพริน ธรรมสอน 5,700.00 

3. นางวรรณา โชคไพบูลย์ 5,550.00 

74 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. นางทัศนีย์ พรรณพานิช 3,600.00      นางทัศนีย์ พรรณพานิช 3,600.00 ราคาต่ําสุด

2. นางนุชจรี มาอ่อน 4,000.00      
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

75 เช่ารถบัสปรับอากาศ 22,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญ 22,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญ 22,000.00 ราคาต่ําสุด

   แทรเวล (2007) แทรเวล (2007)

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวฟ้าใหม่ 23,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ.พี.เอส.แทรเวล 24,000.00 

76 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 4,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 4,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 5,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 6,000.00 

77 เช่ารถตู้ปรับอากกาศและรถบัสปรับอากาศ 31,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 31,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 31,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 35,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 38,000.00 

78 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,700.00 ตกลงราคา 1. นายประสงค์ จันทร์อาภาส 5,700.00 นายประสงค์ จันทร์อาภาส 5,700.00 ราคาต่ําสุด

2. นายสนอง จันทร์อาภาส 6,000.00 

3. นายศักดิ์ขรินทร์ เก่งเพ็งพันธ์ 6,150.00 

79 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. นางทัศนีย์ พรรณพานิช 5,400.00 นางทัศนีย์ พรรณพานิช 5,400.00 ราคาต่ําสุด

2. นางกัญญารัตน์  บุญมา 6,000.00 

3. นางฉันทนา อารยะโกศล 6,000.00 

80 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1. นายธรรมนูญ  รังทอง 5,100.00 นายธรรมนูญ  รังทอง 5,100.00 ราคาต่ําสุด

2. นายชาญชัย  ทองจันทร์มณี 5,400.00 

3. นายเกริกเกียรติ์  หุตะมาน 5,550.00 
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81 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,852.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 3,852.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 3,852.00 ราคาต่ําสุด

2. นายธนกร มูลวงษ์ 4,000.00 

82 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,800.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พูลทรัพย์เอ็กเพรส 1985 3,800.00 บริษัท พูลทรัพย์เอ็กเพรส 1985 3,800.00 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท สมเกียรติการท่องเที่ยวจํากัด 4,000.00 

83 เช่ารถบัสปรับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 8,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 8,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 10,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 12,000.00 

84 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 58,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 58,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 58,500.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 63,000.00 

85 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,800.00 ตกลงราคา 1. นายจักรัฐ อาคมนันท์ 10,800.00 นายจักรัฐ อาคมนันท์ 10,800.00 ราคาต่ําสุด

2. นายนภัสสร เพ็ญแล 11,400.00 

3. นายศิริพงษ์ เพ็ญแล 12,000.00 

86 เช่ารถบัสปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 7,000.00      บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 7,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 9,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 10,000.00 

87 เช่ารถบัสปรับอากาศ 48,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 48,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 48,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 52,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 54,000.00 
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