
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินโครงการศึกษา 1,078,500.00 ตกลง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 995,100.00 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 995,100.00 ยื�นขอ้เสนอ

แผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพ โครงการ 

สาํหรับขา้ราชการพลเรือนสามญั ตรงตาม

ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร ที�สาํนกังาน ก.พ.

(Leadership Career Path) กาํหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนพฤษภาคม  2553
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก
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1 จา้งเหมาตกแต่งภายใน 61,751,900.00 ประกวดราคา 1. บริษทั ไวร์เลส บิซิเนส 55,947,000.00 บริษทั ไวร์เลส บิซิเนส 55,947,000.00 เสนอรายละเอียด

พร้อมครุภณัฑป์ระจาํอาคาร ดว้ยวธิีการ     อินเทลิเจนซ์ จาํกดั อินเทลิเจนซ์ จาํกดั ครบถว้น

สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ทางอิเล็ก 2. บริษทั องศาเฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 61,266,000.00 ตรงตาม

ทรอนิกส์ 3. บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั 61,276,000.00 ที�สาํนกังาน ก.พ.

4. บริษทั สยามสตีล อินเตอร์- กาํหนด

    เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 61,280,000.00 และเสนอราคา

5. บริษทั เอส พี เอ อินทีเกรชั�น จาํกดั 61,283,000.00 ตํ�าสุด

6. บริษทั คีนคอนแทรคเตอร์ จาํกดั 61,286,000.00 

7. บริษทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั 61,290,000.00 

8. บริษทั เอี�ยมเฟอร์นิชิ�งและ
    ก่อสร้าง จาํกดั 61,290,000.00 

9. บริษทั เอสทีพี อินตริเกต จาํกดั 61,293,000.00 

10. บริษทั ไฮ-เทคอินเตอร์-
       เนชั�นแนล จาํกดั 61,295,000.00 

11. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โภคะกิจ-
      ก่อสร้าง 61,300,000.00 

12. บริษทั ศรีไทยคลาสสิคโฮม จาํกดั 61,300,000.00 

13. บริษทั เอ.เอส.เอ.การช่าง จาํกดั 61,300,000.00 

14. บริษทั ออกสัท ์เดคอเรชั�น จาํกดั 61,301,000.00 

15. บริษทั ชยัวรรณ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 61,303,000.00 
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16. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ว.ีเอส.พี.
      คอนสตรักชั�น 61,305,990.00 

17. บริษทั กนัตก์นิษฐ ์ก่อสร้าง จาํกดั 61,305,999.00 

2 ซืTอระบบคอมพิวเตอร์และ 7,230,000.00 ประกวดราคา 1. บริษทั อาร์ ที เอส (2003) จาํกดั 6,889,000.00 บริษทั อาร์ ที เอส (2003)  จาํกดั 6,889,000.00 เสนอรายละเอียด

อุปกรณ์เครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ ดว้ยวธิีการ 2. บริษทั คอม เทรดดิTง จาํกดั 6,978,000.00 คุณลกัษณะ

ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ทางอิเล็ก 3. บริษทั เมโทรโปรเฟสชั�นแนล- 7,225,000.00 ตรงตาม

ทรอนิกส์     โปรดกัส์ จาํกดั ที�สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด

ราคาตํ�าสุด
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1 จา้งถ่ายเอกสาร 5,292.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีT  ปริTน 5,292.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีT  ปริTน 5,292.00 ราคาเหมาะสม

2 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 3,960.00 ตกลงราคา บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 3,960.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 3,960.00 ราคาเหมาะสม

3 จา้งเคลือบลามิเนตดา้น 1,990.20 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 1,990.20 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 1,990.20 ราคาเหมาะสม

4 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 12,600.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 12,600.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 12,600.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 14,605.50 

5 จา้งถ่ายเอกสาร 5,214.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีT  ปริTน 5,214.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีT  ปริTน 5,214.00 ราคาเหมาะสม

6 จา้งเหมานาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 99,617.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ดีเวล กรุ๊ป จาํกดั 99,617.00 บริษทั ดีเวล กรุ๊ป จาํกดั 99,617.00 ราคาตํ�าสุด
e - Accreditation  2. บริษทั ชุนบอ็ก จาํกดั 112,350.00 
ของกลุ่มงานรับรองคุณวฒุิ 3. บริษทั แปซิฟิค ลีนุกซ์ จาํกดั 134,820.00 

7 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 48,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 48,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 48,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 64,200.00 
3. ร้าน มีมี� มาร์เก็ตติTง 72,000.00 

8 ซืTอหนงัสือ 500.00 ตกลงราคา สาํนกังานศาลปกครอง 500.00 สาํนกังานศาลปกครอง 500.00 ราคาเหมาะสม

9 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 12,320.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 12,320.00 ร้านเทพกญัญา 12,320.00 ราคาเหมาะสม

10 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 17,965.30 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 17,965.30 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 17,965.30 ราคาเหมาะสม
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

11 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 3,396.98 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,396.98 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,396.98 ราคาเหมาะสม

12 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 17,967.30 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 17,967.30 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 17,967.30 ราคาเหมาะสม

13 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 9,876.10 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 9,876.10 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 9,876.10 ราคาเหมาะสม

14 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 3,745.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,745.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,745.00 ราคาเหมาะสม

15 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 33,187.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 33,187.00 ร้าน อ. เฉลิมศรี 33,187.00 ราคาเหมาะสม

16 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 17,497.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 17,497.00 ร้านเทพกญัญา 17,497.00 ราคาเหมาะสม

17 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 13,875.00 ตกลงราคา บริษทั เจ เจ แบคอินดสัตรี จาํกดั 13,875.00 บริษทั เจ เจ แบคอินดสัตรี จาํกดั 13,875.00 ราคาเหมาะสม

18 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 4,066.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 4,066.00 ราคาเหมาะสม

19 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 14,873.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 14,873.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 14,873.00 ราคาเหมาะสม

20 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 4,900.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,900.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,900.60 ราคาเหมาะสม

21 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 4,247.90 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,247.90 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,247.90 ราคาเหมาะสม
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22 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 29,146.00 ตกลงราคา ร้านพรหมภสัสร 29,146.00 ร้านพรหมภสัสร 29,146.00 ราคาเหมาะสม

23 ซืTอหนงัสือ 46,914.00 ตกลงราคา เงินสด 46,914.00 เงินสด 46,914.00 ราคาเหมาะสม

24 ซืTอเอกสารประกอบการฝึกอบรม 7,350.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพข์วญัขา้ว ' 94 7,350.00 สาํนกัพิมพข์วญัขา้ว ' 94 7,350.00 ราคาเหมาะสม

25 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 14,937.20 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 14,937.20 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 14,937.20 ราคาเหมาะสม

26 ซืTอวสัดุโสตทศันูปกรณ์ 16,825.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 16,825.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 16,825.75 ราคาเหมาะสม

27 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 1,334.00 ตกลงราคา ร้านพรหมภสัสร 1,334.00 ร้านพรหมภสัสร 1,334.00 ราคาเหมาะสม

28 ซืTอดอกไมส้ด 500.00 ตกลงราคา เงินสด 500.00 เงินสด 500.00 ราคาเหมาะสม

29 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 616.32 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 616.32 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 616.32 ราคาเหมาะสม

30 ซืTอเอกสารประกอบการฝึกอบรม 5,400.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพข์วญัขา้ว ' 94 5,400.00 สาํนกัพิมพข์วญัขา้ว ' 94 5,400.00 ราคาเหมาะสม

31 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 10,817.70 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 10,817.70 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 10,817.70 ราคาเหมาะสม

32 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 10,576.95 ตกลงราคา บ. ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 10,576.95 บ. ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 10,576.95 ราคาเหมาะสม
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33 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 12,615.30 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 12,615.30 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 12,615.30 ราคาเหมาะสม

34 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 3,450.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 3,450.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 3,450.00 ราคาเหมาะสม

35 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 19,185.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 19,185.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 19,185.00 ราคาเหมาะสม

36 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 7,447.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,447.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,447.20 ราคาเหมาะสม

37 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 400.00 ตกลงราคา กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 400.00 กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 400.00 ราคาเหมาะสม

38 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 1,074.00 ตกลงราคา ร้านวฒันาเทรดดิTง 1,074.00 ร้านวฒันาเทรดดิTง 1,074.00 ราคาเหมาะสม

39 ซืTอดอกไมส้ด 3,000.00 ตกลงราคา ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 3,000.00 ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 3,000.00 ราคาเหมาะสม

40 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 7,260.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 7,260.00 ร้านอุดมพานิช 7,260.00 ราคาเหมาะสม

41 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 22,256.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 22,256.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 22256 ราคาเหมาะสม

42 ซืTอหนงัสือพิมพ์ 6,035.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 6,035.00 ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 6035 ราคาเหมาะสม

43 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 9,490.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 9,490.00 ร้านเทพกญัญา 9,490.00 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

44 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 47,454.50 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 47,454.50 บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 47,454.50 ราคาเหมาะสม

45 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 4,256.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 4,256.00 ร้านเทพกญัญา 4,256.00 ราคาเหมาะสม

46 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 7,062.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,062.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,062.00 ราคาเหมาะสม

47 ซืTอวสัดุสาํนกังาน 10,591.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 12,591.00 ร้านเทพกญัญา 12,590.00 ราคาเหมาะสม

48 จา้งซ่อมเครื�องปริ�นเตอร์ 2,100.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,100.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,100.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

ของกลุ่มแผนงาน มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

49 จา้งซ่อมเครื�องสาํรองไฟฟ้า 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,200.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,200.00 "

50 จา้งยา้ยระบบโอเปอเรเตอร์ 2,140.00 ตกลงราคา บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จาํกดั 2,140.00 บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จาํกดั 2,140.00 "
จากอาคาร 1 ไปยงัอาคาร 3 
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

51 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,578.25 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ8 ฮาร์ดแวร์ 1,578.25 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ8 ฮาร์ดแวร์ 1,578.25 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 จา้งซ่อมปรับปรุงเครื�องปรับอากาศ 45,154.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 45,154.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 45,154.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

แยกส่วน ของ หน่วยงานต่าง ๆ & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

ณ สกพ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

53 จา้งซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์ (CPU) 3,350.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,350.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,350.00 "
และเครื�องสาํรองไฟฟ้า

54 จา้งแซมซ่อมเครื�อง PRINTER 7,372.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 7,372.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 7,372.30 "
ยี�หอ้ EPSON  ของ สพข.

55 จา้งซ่อมทาํสี ขอบฟุตบาท 20,544.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 20,544.00 ร้านทิวาริม 20,544.00 "

56 จา้งซ่อมทาํสีขอบฟุตบาท บริเวณ 11,556.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 11,556.00 ร้านทิวาริม 11,556.00 "
ทางเขา้ - ออก สาํนกังาน ก.พ. 
จงัหวดันนทบุรี

57 จา้งทาํป้ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 8,000.00 ตกลงราคา บริษทั  ทีทูดู  จาํกดั 8,000.00 บริษทั  ทีทูดู  จาํกดั 8,000.00 "

58 จา้งทาํป้ายบอกชื�อและสรรพคุณ 97,500.00 ตกลงราคา บริษทั  ทีทูดู  จาํกดั 97,500.00 บริษทั  ทีทูดู  จาํกดั 97,500.00 "
พืชสมุนไพร

59 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 18,600.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 18,600.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 18,600.00 "
และเครื�องโทรสาร
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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 จา้งติดตั�งผา้ม่านพร้อมรางม่าน 49,220.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 49,220.00 ร้านทิวาริม 49,220.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

หอ้งกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ ชั�น 4 มีความชาํนาญ

(ก.พ.ค.) ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

61 ซื�อถงับรรจุผงเคมีแหง้และนํ�ายาดบัเพลิง 8,025.00 ตกลงราคา บริษทั เอเพคซ อินดสัทรี เซลล ์ 8,025.00 บริษทั เอเพคซ อินดสัทรี เซลล ์ 8,025.00 ราคาเหมาะสม
แอนด ์เซอร์วสิ  จาํกดั แอนด ์เซอร์วสิ  จาํกดั

62 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,852.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,852.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,852.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร มูลวงษ์ 4,000.00 

63 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,200.00 ตกลงราคา 1. นางจุรียร์ัตน์  ไชยชมภู 3,200.00 นางจุรียร์ัตน์ ไชยชมภู 3,200.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายประชดน์  จกัขเุรือง 3,600.00 
3.นางสาวกฤษณา มะโนวงั 3,600.00 

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

65 เช่ารถบสัปรับอากาส และรถตูป้รับอากาศ 39,500.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 39,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 39,500.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 43,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 46,500.00 

66 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 4,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 4,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 4,500.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 5,000.00 
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป
67 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา เจริญสุขทราเวล กรุ๊ป 6,000.00 เจริญสุขทราเวล กรุ๊ป 6,000.00 ราคาเหมาะสม

68 เช่ารถตูป้รับอากาศ 68,801.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 68,801.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 68,801.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายสุวฒัน์ชยั  แสวงวาว 70,000.00 

69 เช่ารถบสัปรับอากาศ 26,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 26,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 26,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 28,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 30,000.00 

70 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. นางชงโควรรณ  พรรณพานิช 5,400.00 นางชงโควรรณ พรรณพานิช 5,400.00 ราคาตํ�าสุด
2. นางวาสนา  เสวาภพ 6,000.00 
3. นายนิยม  สูงเรือง 6,000.00 

71 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. นางทศันีย ์ พรรณพานิช 3,600.00 นางทศันีย ์พรรณพานิช 3,600.00 ราคาตํ�าสุด
2. นางวาสนา  เสวาภพ 4,000.00 
3. นายนิยม  สูงเรือง 4,000.00 

72 เช่ารถบสัปรับอากาศและ 22,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล ราคาตํ�าสุด
รถตูป้รับอากาศ 3,500.00      - รถบสัปรับอากาศ 22,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 22,000.00 

     - รถตูป้รับอากาศ 3,500.00      - รถตูป้รับอากาศ 3,500.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ

     - รถบสัปรับอากาศ 23,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 4,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล
     - รถบสัปรับอากาศ 24,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 5,000.00 
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป
73 เช่ารถบสัปรับอากาศ 36,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์แทรเวล 36,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์แทรเวล 36,000.00 ราคาตํ�าสุด

2. บริษทั สินพนัแสนแทรเวลิ จาํกดั 38,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดันิวรุ่งฟ้า แทรเวล 39,000.00 
4. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 40,000.00 

74 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 60,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 60,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 60,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 64,500.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 70,000.00 

75 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 5,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 5,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 6,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 7,000.00 

76 เช่ารถบสัปรับอากาศ 40,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ชูธรรมการท่องเที�ยว จาํกดั 40,000.00 บริษทั ชูธรรม การท่องเที�ยว จาํกดั 40,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 44,000.00 
3. บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 46,000.00 

77 เช่ารถตูป้รับอากาศ 31,351.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 60,241.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 60,241.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร มูลวงษ์ 62,000.00 

78 เช่ารถบสัปรับอากาศ และรถตุป้รับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 27,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 27,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 29,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 31,000.00 

79 เช่ารถตูป้รับอากาศ 12,733.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 12,733.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 12,733.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร มูลวงษ์ 13,000.00 
3. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 14,000.00 

หนา้ที� 12 จาก 13



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

80 เช่ารถตูป้รับอากาศ 9,000.00 ตกลงราคา นายเอกชยั จรดาํ 9,000.00 นายเอกชยั จรดาํ 9,000.00 ราคาเหมาะสม

81 เช่ารถบสัปรับอากาศ 32,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์แทรเวล 32,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์แทรเวล 32,000.00 ราคาตํ�าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 33,000.00 
3. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 36,000.00 

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

83 เช่ารถบสัปรับอากาศ 22,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 22,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 22,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 24,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 25,500.00 

84 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. นางทศันีย ์ พรรณพานิช 3,600.00 นางทศันีย ์พรรณพานิช 3,600.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายนิยม สูงเรือง 4,000.00 
3. นางวารินทร์  พรรณพานิช 4,000.00 

85 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,400.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 3,400.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 3,400.00 ราคาตํ�าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 3,800.00 
3. บริษทั สมเกียรติ_การท่องเที�ยว จาํกดั 4,000.00 
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