
ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง 2,970,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 2,365,200.00 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 2,365,200.00 เสนอรายละเอียด

ด้วยวิธีการ     อะ คาร์ จํากัด อะ คาร์ จํากัด คุณลักษณะ

ทางอิเล็ก 2. บริษัท เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ จํากัด 2,370,600.00 ตรงตามที่

ทรอนิกส์ 3. บริษัท มิสเตอร์ คาร์ เร้นท์ จํากัด 2,392,092.00 สํานักงาน ก.พ.

4. บริษัท เพ็ญพจน์ ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด 2,392,092.00 กําหนดและ

5. บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จํากัด 2,431,296.00 เสนอราคา

6. บริษัท โตโยต้า (พารา) รถเช่า จํากัด 2,519,208.00 ต่ําสุด

7. บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จํากัด 2,969,880.00 

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนพฤศจิกายน  2553
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาใช้บริการด้านการบริหาร 4,066,000.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4,066,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4,066,000.00 เสนอรายละเอียด

จัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรม งานจ้างฯ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างเหมาดําเนินโครงการวางระบบ 4,910,000.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4,910,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4,910,000.00 "

และพัฒนากลไกการพัฒนาข้าราชการ

ด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกล

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม 800,000.00 พิเศษ บริษัท โกลบอลอินเตอร์- 797,000.00 บริษัท โกลบอลอินเตอร์- 797,000.00 เสนอรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง คอมมิวนิเคชั่น จํากัด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด งานจ้างฯ

และส่วนภูมิภาค สําหรับโครงการ ตรงตามที่

สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ สํานักงาน ก.พ. 

ทุนรัฐบาล ก.พ. และทุนรัฐบาล กําหนด และ

เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษา เสนอราคา

อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ เหมาะสม

2 จ้างเหมาดําเนินการจัดพิธีถวายสัตย์- 980,000.00 พิเศษ 1. บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จํากัด 970,000.00 บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จํากัด 970,000.00 เสนอรายละเอียด

ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 2. บริษัท ไธร์วิง เอ็กซิบิชชั่น จํากัด 1,304,367.45 งานจ้างฯ

และพลังของแผ่นดิน ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

เสนอราคา

ต่ําสุด

3 จ้างเหมาดําเนินการจัดงานประชุม 1,200,000.00 พิเศษ 1. บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จํากัด 1,195,000.00 บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จํากัด 1,195,000.00 "

ระหว่างส่วนราชการกับสํานักงาน ก.พ. 2. บริษัท ไธร์วิง เอ็กซิบิชชั่น จํากัด 1,764,430.00 

ประจําปี 2553
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 96,300.00 ตกลงราคา 1. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลชชิ่ง จํากัด 96,300.00 บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จํากัด 96,300.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 9119 เทคนิค พริ้นติ้ง 119,840.00 

3. บริษัท วี.พริ้น 1991 จํากัด 127,330.00 

2 จ้างทําตรายาง 1,370.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,370.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,370.00 ราคาเหมาะสม

3 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,348.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา.ยู.วีเทรด  จํากัด 1,348.20 บริษัท บูรพา.ยู.วี.เทรด จํากัด 1,348.20 ราคาเหมาะสม

4 จ้างแยกสีปกและเนื้อในคู่มือ 1,284.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 1,284.00 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 1,284.00 ราคาเหมาะสม

5 ซื้อน้ําดื่ม 12,193.72 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 12,193.72 บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 12,193.72 ราคาเหมาะสม

6 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 99,510.00 ตกลงราคา 1. บริษัท คาริสม่า มีเดีย จํากัด 99,510.00 บริษัท คาริสม่า มีเดีย จํากัด 99,510.00 ราคาต่ําสุด

2.บริษัท ชิน คัมปานี จํากัด 100,000.00 

3. บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 101,489.50 

7 จ้างทําตรายาง 140.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 140.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 140.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างทําตรายาง 749.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 749.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 749.00 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

9 ซื้อน้ําดื่ม 4,400.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. 4,400.00 สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

10 จ้างพิมพ์ปกวาระการประชุม ก.พ. 41,730.00 ตกลงราคา 1. บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จํากัด 41,730.00 บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จํากัด 41,730.00 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท เมจิค มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 42,750.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัดสเปกไทป์ 43,980.00 

11 จ้างแยกสีและยิงฟิล์มคู่มือปฏิบัติงาน 3,231.40 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 3,231.40 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 3,231.40 ราคาเหมาะสม

ประจําปี 2554

12 จ้างทําตรายาง 1,851.10 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 1,851.10 ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 1,851.10 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 45,860.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดวิริยะ 1995 45,860.20 ห้างหุ้นส่วนจํากัดวิริยะ 1995 45,860.20 ราคาเหมาะสม

14 จ้างทําตรายาง 877.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 877.40 ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 877.40 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,790.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 5,790.00 ร้านบวรไตรรงค์ 5,790.00 ราคาเหมาะสม

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,046.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 8,046.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 8,046.00 ราคาเหมาะสม

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,779.24 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 3,779.24 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 3,779.24 ราคาเหมาะสม

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,531.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 5,531.90 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 5,531.90 ราคาเหมาะสม

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,036.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 10,036.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 10,036.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,356.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 6,356.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 6,356.00 ราคาเหมาะสม

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,131.44 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 2,131.44 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 2,131.44 ราคาเหมาะสม

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,386.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 16,386.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 16,386.00 ราคาเหมาะสม

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,046.00 ตกลงราคา บริษัท กาญจนกิตติ์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 19,046.00 บริษัท กาญจนกิตติ์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 19,046.00 ราคาเหมาะสม

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,200.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 2,200.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 2,200.00 ราคาเหมาะสม

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,852.45 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 4,852.45 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 4,852.45 ราคาเหมาะสม

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,396.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 24,396.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 24,396.00 ราคาเหมาะสม

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,248.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 28,248.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 28,248.00 ราคาเหมาะสม

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,245.76 ตกลงราคา ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 4,245.76 ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 4,245.76 ราคาเหมาะสม

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,064.70 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 13,064.70 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 13,064.70 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 8,552.51 ตกลงราคา ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 8,552.51 ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 8,552.51 ราคาเหมาะสม

31 ซื้อหนังสือวิชาการต่างประเทศ 628.20 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 628.20 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 628.20 ราคาเหมาะสม

32 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 6,900.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 6,900.00 ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 6,900.00 ราคาเหมาะสม

33 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,515.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 7,515.00 ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 7,515.00 ราคาเหมาะสม

34 จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ 46,866.00 ตกลงราคา บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียริ่ง & 46,866.00 บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียริ่ง & 46,866.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

แยกส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด มีความชํานาญ

ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

35 จ้างติดตั้งไฟประดับวันเฉลิมพระชนม- 62,960.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 62,960.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 62,960.00 "

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช

36 จ้างทําป้าย 26,750.00 ตกลงราคา ร้านทวาริม 26,750.00 ร้านทวาริม 26,750.00 "
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

37 จ้างซ่อมกุญแจประตูห้องประชุม 28,000.00 ตกลงราคา นายชาตรี  ด่านจ้อยคงคา 28,000.00 นายชาตรี  ด่านจ้อยคงคา 28,000.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

3210,3214 สํานักงาน ก.พ. มีความชํานาญ

จ.นนทบุรี ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

38 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร และ 19,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 19,000.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 19,000.00 "

เครื่องปริ้นเตอร์

39 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของ 21,480.25 ตกลงราคา บ. ริโก้(ประเทศไทย) จํากัด 21,480.25 บ. ริโก้(ประเทศไทย) จํากัด 21,480.25    "

กลุ่มงานบริการทรัพย์สิน

40 จ้างซ่อมสะพานไม้ข้ามคลอง 44,600.00    ตกลงราคา นายรณชัย  ตรีสนธิ์ 44,600.00 นายรณชัย  ตรีสนธิ์ 44,600.00    "

ในสวนป่าฯ สํานังาน ก.พ. จ.นนทบุรี

41 จ้างทําป้ายห้องที่ปรึกษาระบบ 6,099.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 6,099.00 ร้านทิวาริม 6,099.00 "

ราชการและผู้อํานวยการสํานักฯ

42 จ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง 3,210.00 ตกลงราคา บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส 3,210.00 บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส 3,210.00 "

จํากัด จํากัด

43 จ้างเหมานําเอกสารลับไปทําลาย 86,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จํากัด 86,000.00 บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จํากัด 86,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็ม.เอ็น.เค เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 111,000.00 

3. บริษัท แพ็คแอนด์โก รีโลเคชั่น จํากัด 130,000.00 
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

44 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 90,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัดเวคินทร์  แทรเวล 90,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัดเวคินทร์  แทรเวล 90,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์  แทรเวล 95,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 100,000.00 

45 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,200.00 ตกลงราคา 1. อมรเทพ รถตู้เช่า 3,200.00 อมรเทพ รถตู้เช่า 3,200.00 ราคาต่ําสุด

2. สมชาย คาร์เรนท์ 3,800.00 

3. อภิญญา รถเช่า 4,000.00 

46 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. พรวรินรถตู้ 3,600.00 พรวรินรถตู้ 3,600.00 ราคาต่ําสุด

2. ประเสริฐเซอร์วิส 3,700.00 

3. สมชายรถตู้ 3,750.00 

47 เช่ารถบัสปรับอากาศ 20,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 20,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัดทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 20,000.00 ราคาเหมาะสม
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