
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินโครงสร้าง 3,000,000.00 ตกลง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2,868,670.00 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2,868,670.00 ยื�นขอ้เสนอ

เครื�องมือประเมินเพื�อพฒันาคุณธรรม โครงการฯ

จริยธรรมและความโปร่งใสขององคก์ร ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด และราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนมนีาคม 2553

2 จา้งที�ปรึกษาโครงการศึกษาระบบ 900,000.00 ตกลง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 890,100.00 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 890,100.00 ยื�นขอ้เสนอ

การติดตามความกา้วหนา้การบริหาร โครงการฯ

จดัการระบบ HiPPSของส่วนราชการ ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด และราคา

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 จา้งดาํเนินกิจกรรมการพฒันา 1,800,000.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,800,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,800,000.00 เสนอรายละเอียด

ศกัยภาพนกัทรัพยากรบุคคล สอดคลอ้งตรงตาม

ขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน ก.พ.

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 จา้งเหมาดาํเนินโครงการจดัทาํ 500,000.00 พิเศษ บริษทั วนิทูเกเตอร์ จาํกดั 500,000.00 บริษทั วนิทูเกเตอร์ จาํกดั 500,000.00 เสนอรายละเอียด

หลกัสูตรและคู่มือการพฒันา งานจา้งตรงตาม

ขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั ที�สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด และราคา

เหมาะสม

2 จา้งเหมาดาํเนินงานพฒันาบุคลิกภาพ 660,000.00 พิเศษ บริษทั เอพีเอม็ เลิร์นนิ�ง จาํกดั 660,000.00 บริษทั เอพีเอม็ เลิร์นนิ�ง จาํกดั 660,000.00 เสนอรายละเอียด

ผูน้าํสาํหรับผูต้รวจราชการกระทรวง งานจา้งตรงตาม

ที�สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด และราคา

เหมาะสม

3 จา้งพิมพห์นงัสือรวบรวมขอ้มูล 600,000.00 พิเศษ 1. บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 600,000.00 บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 600,000.00 เสนอรายละเอียด

นกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ภายใตช้ื�อ 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แมนไคนด์ 791,800.00 ถกูตอ้ง ครบถว้น

"นกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวงใตร้่ม      มีเดีย ตรงตามที�

พระบารมี" สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด
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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 ซืHอแบบประเมิน Harrison InnerView 999,750.00 พิเศษ บริษทั เอน็ไอเอส คอนซลัติHง จาํกดั 999,750.00 บริษทั เอน็ไอเอส คอนซลัติHง จาํกดั 999,750.00 เสนอรายละเอียด

ถกูตอ้ง ครบถว้น

ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด และราคา

เหมาะสม

5 จา้งพิมพแ์บบทดสอบ 350,000.00 พิเศษ บริษทั จนัวาณิชย ์ซีเคียวริตีH 338,000.00 บริษทั จนัวาณิชย ์ซีเคียวริตีH 338,000.00 เสนอรายละเอียด

พริHนทต์ิHง จาํกดั พริHนทต์ิHง จาํกดั งานจา้งตรงตามพริHนทต์ิHง จาํกดั พริHนทต์ิHง จาํกดั
ที�สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด และราคา

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 ซืHอแฟ้มใส่เอกสาร 300,000.00 สอบราคา 1. บริษทั ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จาํกดั 232,535.88 บริษทั ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จาํกดั 232,535.88 เสนอรายละเอียด

2. ร้านเอล็.พี.มาร์เก๊ตติHง - ถกูตอ้ง ครบถว้น

3. บริษทั สหะไทยอุดม เอ.พี. จาํกดั 240,942.60 ตรงตามที�

4. หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น - สาํนกังาน ก.พ.

5. ร้านอาทรพาณิชย์ - กาํหนด และราคา

ตํ�าสุด
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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 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 11,500.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 11,500.00 บริษทั เจ. เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 11,500.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 13,375.00 

2 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 5,290.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 5,290.00         บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 5,290.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 6,152.50         

3 ซืHอนํHาดื�ม 14,312.32 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิV หยดทิพย ์จาํกดั 14,312.32 บริษทั บริสุทธิV หยดทิพย ์จาํกดั 14,312.32 ราคาเหมาะสม

4 จา้งทาํตรายาง 4,601.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสากลตรายาง 4,601.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสากลตรายาง 4,601.00 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์
5 จา้งไสกาวหนงัสือ 1,819.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิHง เซ็นเตอร์ 1,819.00 คณะบุคคล ไบน์ดิHง เซ็นเตอร์ 1,819.00 ราคาเหมาะสม5 จา้งไสกาวหนงัสือ 1,819.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิHง เซ็นเตอร์ 1,819.00 คณะบุคคล ไบน์ดิHง เซ็นเตอร์ 1,819.00 ราคาเหมาะสม

6 จา้งแยกสีปกหนงัสือและเนืHอในหนงัสือ 757.77 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 757.77 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 757.77 ราคาตํ�าสุด

7 จา้งถ่ายเอกสาร 48,000.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีH  ปริHน 48,000.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีH  ปริHน 48,000.00 ราคาเหมาะสม

8 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 70,620.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภูมิมาช่า โปรดกัซ์ จาํกดั 70,620.00 บริษทั ภูมิมาช่า โปรดกัซ์ จาํกดั 70,620.00 ราคาตํ�าสุด
2.บริษทั ฮีแอนด ์ซี การ์เมน้ท ์จาํกดั 86,670.00 

9 จา้งเคลือบปกหนงัสือ 1,375.49 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 1,375.49 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 1,375.49 ราคาเหมาะสม

10 จา้งจดัการขอ้มูลหนงัสือเขา้สู่ 38,520.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั บรรณสารนิรมิต 38,520.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บรรณสารนิรมิต 38,520.00 ราคาตํ�าสุด
โปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัิ 2. Promotion & service co.,Ltd. 41,944.00 

3. บริษทั วมิงคล จาํกดั 42,800.00 3. บริษทั วมิงคล จาํกดั 42,800.00 
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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

11 จา้งพิมพจ์ุลสาร สพข. เรื�อง "D Menu" 99,630.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 99,630.00 บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 99,630.00 ราคาตํ�าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสาํนกัพิมพฟ์ิสิกส์เซ็นเตอร์ 105,300.00 
3. สาํนกัพิมพศ์ูนยส์่งเสริมวชิาการ 108,337.50 

12 จา้งพิมพค์ู่มือการใหข้า้ราชการ 56,175.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 56,175.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 56,175.00 ราคาเหมาะสม

พลเรือนสามญั ซึ� งมีอายคุรบ 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ์ 61,792.50 
หกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป 3. บริษทั จสัพรินท ์จาํกดั 64,200.00 

13 จา้งเหมาบรรทุกเอกสารลบัไปทาํลาย 36,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 36,000.00 บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 36,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั แพค็แอนดโ์ก รีโลชั�น จาํกดั 42,000.00 
3. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ช.โชคเสนา ทรานสปอร์ต 45,000.0045,000.00

14 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 2,022.98 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,022.98 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,022.98 ราคาเหมาะสม

15 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 2,603.02 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,603.02 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,603.02 ราคาเหมาะสม

16 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 2,138.07 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,138.07 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,138.07 ราคาเหมาะสม

17 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 7,800.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 7,800.00 ร้านเทพกญัญา 7,800.00 ราคาเหมาะสม

18 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 49,990.40 ตกลงราคา 1. บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,990.40 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,990.40 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 50,418.40

19 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 49,867.35 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,867.35 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,867.35 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 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 49,498.20 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,498.20 บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,498.20 ราคาเหมาะสม

21 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 1,983.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 1,983.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 1,983.00 ราคาเหมาะสม

22 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 43,659.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 43,659.00 ร้านเทพกญัญา 43,659.00 ราคาเหมาะสม

23 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 49,760.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,760.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,760.00 ราคาเหมาะสม

24 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 49,500.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,500.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,500.00 ราคาเหมาะสม24 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 49,500.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,500.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,500.00 ราคาเหมาะสม

26 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 16,047.86 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,047.86 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,047.86 ราคาเหมาะสม

27 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 18,618.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 18,618.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 18,618.00 ราคาเหมาะสม

28 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 500.00 ตกลงราคา กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 500.00 กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 500.00 ราคาเหมาะสม

(หนงัสือคู่มือการวนิิจฉยัเกี�ยวกบั
การปฏิบตัิตามระเบียบสาํนกันายก-
รัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ)

29 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 48,000.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 48,000.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 48,000.00 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

30 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 49,685.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 49,685.00 ร้านเทพกญัญา 49,685.00 ราคาเหมาะสม

31 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 28,630.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 28,630.00 ร้านเทพกญัญา 28,630.00 ราคาเหมาะสม

32 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 12,937.37 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 12,937.37 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 12,937.37 ราคาเหมาะสม

33 ซืHอเอกสารประกอบการฝึกอบรม 5,400.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพข์วญัขา้ว 5,400.00 สาํนกัพิมพข์วญัขา้ว 5,400.00 ราคาเหมาะสม

34 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 8,752.60 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 8,752.60 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 8,752.60 ราคาเหมาะสม

35 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 15,879.87 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 15,879.87 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 15,879.87 ราคาเหมาะสม

36 ซืHอหนงัสือภาษาองักฤษ 43,087.00 ตกลงราคา เงินสด 43,087.00 เงินสด 43,087.00 ราคาเหมาะสม

37 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 17,323.30 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 17,323.30 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 17,323.30 ราคาเหมาะสม

38 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 48,675.00 ตกลงราคา เงินสด 48,675.00 เงินสด 48,675.00 ราคาเหมาะสม

39 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 4,383.79 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 4,383.79 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 4,383.79 ราคาเหมาะสม

40 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 970.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 970.00 ร้านเทพกญัญา 970.00 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

41 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 3,852.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 3,852.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 3,852.00 ราคาเหมาะสม

42 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 12,880.66 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 12,880.66 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 12,880.66 ราคาเหมาะสม

43 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 5,550.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 5,550.00 ร้านเทพกญัญา 5,550.00 ราคาเหมาะสม

44 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 24,049.32 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 24,049.32 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 24,049.32 ราคาเหมาะสม

45 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 37,566.00 ตกลงราคา เงินสด 37,566.00 เงินสด 37,566.00 ราคาเหมาะสม

46 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 40,005.16 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 40,005.16 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 40,005.16 ราคาเหมาะสม

47 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 35,101.35 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 35,101.35 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 35,101.35 ราคาเหมาะสม

48 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 6,770.96 ตกลงราคา ร้านวฒันาเทรดดิHง 6,770.96 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,770.96 ราคาเหมาะสม

49 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 66,080.00 ตกลงราคา บริษทั นิพนธ์ จาํกดั 66,080.00 บริษทั นิพนธ์ จาํกดั 66,080.00 ราคาเหมาะสม

50 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 19,578.86 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 19,578.86 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 19,578.86 ราคาเหมาะสม

51 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 8,399.50 ตกลงราคา บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอรี�  จาํกดั 8,399.50 บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอรี�  จาํกดั 8,399.50 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 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 10,700.00 ตกลงราคา บริษทั ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) จาํกดั 10,700.00 บริษทั ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) จาํกดั 10,700.00 ราคาเหมาะสม

53 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 2,418.20 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,418.20 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,418.20 ราคาเหมาะสม

54 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 9,095.00 ตกลงราคา บริษทั เดอะมเหสักข ์สตาร์ จาํกดั 9,095.00 บริษทั เดอะมเหสักข ์สตาร์ จาํกดั 9,095.00 ราคาเหมาะสม

55 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 11,023.01 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 11,023.01 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 11,023.01 ราคาเหมาะสม

56 ซืHอวสัดุสาํนกังาน 35,957.50 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 35,957.50 ร้านเทพกญัญา 35,957.50 ราคาเหมาะสม

57 จา้งทาํความสะอาดหอ้งทาํงาน 4,664.00 ตกลงราคา นางเพลินตา  นามสา 4,664.00 นางเพลินตา  นามสา 4,664.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

และหอ้งนํ า ก.พ.ค. และ ส.พ.ค. มีความชาํนาญ

สกพ. กรุงเทพ ฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

58 จา้งซ่อมสีรั ว ดา้นฝั)งติดกบัสาํนกังาน 99,800.00 ตกลงราคา นายณพวทิย ์ โพธิ1 ไพจิตร 99,800.00 นายณพวทิย ์ โพธิ1 ไพจิตร 99,800.00 "

สิ)งแวดลอ้ม ภาคที) 6 สาํนกังาน ก.พ. 
จงัหวดันนทบุรี

59 ซื อวสัดุสาํนกังาน 11,556.00 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 11,556.00 บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 11,556.00 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

60 จา้งซ่อมทาสีป้อมยาม 2 (บริเวณ 48,600.00 ตกลงราคา นายผอ่ง  สิงห์เสริมวงศ์ 48,600.00 นายผอ่ง  สิงห์เสริมวงศ์ 48,600.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

ทางออก) และประตูรั วเหล็ก มีความชาํนาญ

สาํนกังาน ก.พ.  จงัหวดันนทบุรี ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

61 จา้งติดฟิลม์หนา้ต่างและประตู 14,980.00 ตกลงราคา บริษทั ที.พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 14,980.00 บริษทั ที.พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 14,980.00 "
หอ้งทาํงานกรรมการ ก.พ.ค. 

และกลุ่มงานบริหารทั)วไป สพค.และกลุ่มงานบริหารทั)วไป สพค.

62 จา้งขนยา้ยกล่องบรรจุเอกสาร 13,260.00 ตกลงราคา บริษทั เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั)น 13,260.00 บริษทั เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั)น 13,260.00 "
ของกลุ่มงานคลงั จาํกดั จาํกดั

63 จา้งซ่อมแซมประตูหอ้งนํ าหญิง 11,770.00 ตกลงราคา บริษทั ที.พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 11,770.00 บริษทั ที.พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 11,770.00 "
ชั น 3 และชั น 4 อาคารสาํนกังาน ก.พ.

กรุงเทพฯ
64 จา้งซ่อมเครื)องถ่ายเอกสาร 16,355.49 ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วศิวการ 16,355.49 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วศิวการ 16,355.49 "

จาํกดั (มหาชน) จาํกดั (มหาชน)
65 ซื อเครื)องดบัเพลิง 20,865.00 ตกลงราคา บริษทั เครื)องดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั 20,865.00 บริษทั เครื)องดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั 20,865.00 ราคาเหมาะสม

66 ซื อวสัดุสาํนกังาน 14,798.10 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 14,798.10 บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 14,798.10 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

67 จา้งซ่อมรั วดา้นหนา้ สาํนกังาน ก.พ. 24,000.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 24,000.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 24,000.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

จงัหวดันนทบุรี มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

68 จา้งเหมาซ่อมคู่สายโทรศพัท์ 28,000.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ1  นิสภคัรกุล 28,000.00 นายไชยฤทธิ1  นิสภคัรกุล 28,000.00 "
ของหน่วยงานต่าง ๆ

69 จา้งซ่อมท่อระบายนํ าทิ งและท่อลง 17,950.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 17,950.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 17,950.00 "69 จา้งซ่อมท่อระบายนํ าทิ งและท่อลง 17,950.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 17,950.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 17,950.00 "
บ่อเกรอะใตอ้าคาร 2 และอาคาร 1 
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

70 ซื อธงชาติไทย 1,950.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 1,950.00 ร้านบวรไตรรงค์ 1,950.00 ราคาเหมาะสม

71 ซื อนาฬิกาแขวน 6,420.00 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 6,420.00 บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 6,420.00 ราคาเหมาะสม

72 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 23,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 23,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 23,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 26,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 28,000.00 

73 เช่ารถบสัปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 24,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 24,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนชัวิชญ ์แทรเวล 27,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสงรัศมี ทรานสปอร์ต 28,000.00 
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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

74 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 3,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 3,500.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 4,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 4,500.00 

75 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,745.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,745.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,745.00 ราคาตํ�าสุด
2.  นายธนกร มูลวงษ์ 4,300.00 

76 เช่ารถ 26,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 26,000.00 ราคาตํ�าสุด
  - รถบสั 18,000.00 
  - รถตู้ 8,000.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล
  - รถบสั 1,900.00   - รถบสั 1,900.00 
  - รถตู้ 10,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ
  - รถบสั 20,000.00 
  - รถตู้ 22,000.00 

77 เช่ารถบสัปรับอากาศ 20,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 20,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 21,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 22,000.00 

78 เช่ารถบสัปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 7,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 7,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 8,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 9,000.00 

79 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,420.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 6,420.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 6,420.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร  มูลวงษ์ 6,600.00 2. นายธนกร  มูลวงษ์ 6,600.00 
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