
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาบริการบาํรุงรักษาโปรแกรม 227,500.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 227,500.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 227,500.00 ตามมติ ครม.
โครงการนวตักรรมการสรรหาและ และระเบียบฯ
เลือกสรร : การสรรหาและเลือกสรร ขอ้ 26 (1) (2)
บุคคลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเหมาะสม

(e-Recruitment)

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนมนีาคม  2552
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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 จา้งที>ปรึกษาโครงการพฒันาระบบ 5,600,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 5,600,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 5,600,000.00 ตามมติ ครม.
บริหารผลงานและสมรรถนะ ในราชการ (สถาบนัที>ปรึกษา ในราชการ (สถาบนัที>ปรึกษา สนบัสนุน

เพื>อพฒันาประสิทธิภาพใน เพื>อพฒันาประสิทธิภาพใน ใหด้าํเนินการ
ราชการ) ราชการ) จา้งไดโ้ดยตรง

ตามระเบียบฯ
ขอ้ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

2 จา้งที>ปรึกษาโครงการบริหารความ 12,332,550.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 12,300,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 12,300,000.00 เสนอรายละเอียด

เปลี>ยนแปลงการปรับใชร้ะบบจาํแนก ตรงตามที> สกพ.

ตาํแหน่งและค่าตอบแทนในกระทรวง กาํหนด
ทบวง กรม : กิจกรรมติดตามและ ราคาเหมาะสม

ประเมินผลการปรับใชร้ะบบจาํแนก
ตาํแหน่งและค่าตอบแทนตามแนวทาง

พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551

3 จา้งที>ปรึกษาโครงการพฒันากรอบ 625,000.00 ตกลง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 625,000.00 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 625,000.00 เสนอรายละเอียด

มาตรฐานหลกัสูตรฝึกอบรมนกับริหาร ตรงตามที> สกพ.

ระดบัสูง (โครงการพฒันาผูน้าํที>มี กาํหนด
วสิัยทศัน์และคุณธรรมในภาครัฐ) 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

4 จา้งที>ปรึกษาดาํเนินโครงการพฒันา 4,000,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 3,900,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 3,900,000.00 ตามมติ ครม.
แผนยทุธศาสตร์การบริหารกาํลงัคน ในราชการ (สถาบนัที>ปรึกษา ในราชการ (สถาบนัที>ปรึกษา สนบัสนุน

ภาครัฐเพื>อรองรับการเปลี>ยนแปลง เพื>อพฒันาประสิทธิภาพใน เพื>อพฒันาประสิทธิภาพใน ใหด้าํเนินการ
โครงสร้างอายขุา้ราชการ ราชการ) ราชการ) จา้งไดโ้ดยตรง

ตามระเบียบฯ
ขอ้ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

5 จา้งที>ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบ 3,000,000.00 ตกลง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2,800,000.00 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2,800,000.00 เสนอรายละเอียด

ของการส่งเสริมการบริหารทรัพยากร ตรงตามที> สกพ.

บุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กาํหนด
ราคาเหมาะสม

6 จา้งที>ปรึกษาโครงการประเมิน 2,500,000.00 ตกลง มูลนิธิเพื>อสถาบนัเพิ>มผลผลิต 2,500,000.00 มูลนิธิเพื>อสถาบนัเพิ>มผลผลิต 2,500,000.00 เสนอรายละเอียด

สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล แห่งชาติ (สถาบนัเพิ>มผลผลิต แห่งชาติ (สถาบนัเพิ>มผลผลิต ตรงตามที> สกพ.

ของส่วนราชการและจงัหวดั แห่งชาติ) แห่งชาติ) กาํหนด
(HR Scorecard) ประจาํปี 2552 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

7 จา้งที>ปรึกษาโครงการเสริมสร้างกลไก 1,300,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 1,200,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 1,200,000.00 ตามมติ ครม.
การบริหารทรัพยากรบุคคลใน ในราชการ (สถาบนัที>ปรึกษา ในราชการ (สถาบนัที>ปรึกษา สนบัสนุน

ส่วนราชการต่าง ๆ เพื>อพฒันาประสิทธิภาพใน เพื>อพฒันาประสิทธิภาพใน ใหด้าํเนินการ
ราชการ) ราชการ) จา้งไดโ้ดยตรง

ตามระเบียบฯ
ขอ้ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

8 จา้งที>ปรึกษาดาํเนินโครงการศึกษา 3,400,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 3,400,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 3,400,000.00 เสนอรายละเอียด

เพื>อกาํหนดชุดดชันีชีXวดัสุขภาพ ตรงตามที> สกพ.

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ กาํหนด
ราคาเหมาะสม

9 จา้งที>ปรึกษาดาํเนินโครงการกาํหนด 4,600,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 4,600,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 4,600,000.00 เสนอรายละเอียด

ยทุธศาสตร์โครงสร้างกาํลงัคน ตรงตามที> สกพ.

ภาครัฐไทย 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

10 จา้งที>ปรึกษาดาํเนินโครงการกาํหนด 2,300,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2,300,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2,300,000.00 เสนอรายละเอียด

ยทุธศาสตร์กาํลงัคนภาครัฐ : ตรงตามที> สกพ.

การติดตามและประเมินผลการดาํเนิน กาํหนด
การตามยทุธศาสตร์ของส่วนราชการ ราคาเหมาะสม

(กรณีแพทย ์พยาบาลครู และตาํรวจ)

11 จา้งที>ปรึกษาโครงการพฒันาระบบ 2,000,000.00 ตกลง มหาวทิยาลยัมหิดล 2,000,000.00 มหาวทิยาลยัมหิดล 2,000,000.00 เสนอรายละเอียด

เงินเดือน ค่าตอบแทน สิ>งจูงใจและ ตรงตามที> สกพ.

คุณภาพชีวติขา้ราชการ : การศึกษา กาํหนด
เพื>อพฒันาเกณฑม์าตรฐานตวัชีXวดั ราคาเหมาะสม

คุณภาพชีวติของขา้ราชการ
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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 จา้งเหมาดาํเนินการจดัประชุม 1,495,000.00 พิเศษ บริษทั แพคริม ลีดเดอร์ชิป 1,405,300.00 บริษทั แพคริม ลีดเดอร์ชิป 1,405,300.00 เสนอรายละเอียด

เชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันาภาวะ เซน้เตอร์ จาํกดั เซน้เตอร์ จาํกดั ตรงตามที> สกพ.

ผูน้าํที>เป็นเลิศอยา่งย ั>งยนืแก่ผูน้าํ กาํหนด
คลื>นลูกใหม่ในราชการไทย 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 ซืXอกลอ้งถ่ายภาพนิ>งระบบดิจิตอล 37,664.00 ตกลงราคา 1. บริษทั นิคส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 37,664.00 บริษทั นิคส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 37,664.00 ราคาตํ>าสุด
2. บริษทั เบกเกอร์ แอนด ์เบสท์ 39,590.00 
    บิสิเนส จาํกดั
3. บริษทั ซนันี> คาเมร่า เทรดดิXง จาํกดั 38,948.00 

2 จา้งพิมพห์นงัสือระเบียบ 79,800.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ไทยเอฟเฟคท ์สตดูิโอ จาํกดั 79,800.00 บริษทั ไทยเอฟเฟคท ์สตูดิโอ จาํกดั 79,800.00 ราคาตํ>าสุด
สาํนกันายกรัฐมนตรี 2. บริษทั แคร์ปริ\นแอนดก์ราฟฟิค จาํกดั 93,090.00 
และหนงัสือเวยีนที>เกี>ยวขอ้ง 3. บริษทั อินฟินิตีX  คลัเลอร์ พริXนติXง จาํกดั 96,300.00 
กบัการบริหารบุคคลในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

3 จา้งถ่ายเอกสาร 2,580.75 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 2,580.75         ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 2,580.75 ราคาเหมาะสม

4 จา้งถ่ายเอกสาร 3,104.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 3,104.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 3,104.00 ราคาเหมาะสม

5 จา้งเหมานาํขอ้มูลเขา้ระบบ 86,670.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ดีเวล กรุ๊ป จาํกดั 86,670.00 บริษทั ดีเวล กรุ๊ป จาํกดั 86,670.00 ราคาตํ>าสุด
e-Accreditation ของกลุ่มงาน 2. บริษทั ชุนป็อก จาํกดั 96,300.00 
รับรองคุณวฒุิ 3.  บริษทั แปซิฟิค ลีนุกซ์ จาํกดั 115,560.00 

6 จา้งทาํซองแบบทดสอบ 17,120.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ชยัมั>นคง (1995) จาํกดั 17,120.00 บริษทั ชยัมั>นคง ( 1995) จาํกดั 17,120.00 ราคาตํ>าสุด
และซองกระดาษคาํตอบ 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสงวฒันไพศาล 18,190.00 

3. ร้าน ว ีเจ เทรดดิXง 18,618.00 
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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

7 จา้งถ่ายเอกสาร 336.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 336.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 336.00 ราคาเหมาะสม

8 จา้งทาํซองกระดาษคาํตอบ 7,704.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ชยัมั>นคง (1995) จาํกดั 7,704.00 บริษทั ชยัมั>นคง ( 1995) จาํกดั 7,704.00 ราคาตํ>าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสงวฒันไพศาล 9,148.50 
3. ร้าน ว ีเจ เทรดดิXง 9,309.00 

9 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 24,640.00 ตกลงราคา บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 24,640.00 บริษทั เจ. เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 24,640.00 ราคาเหมาะสม

10 จา้งอดัรูป 828.00 ตกลงราคา บริษทั มาสเตอร์โฟโตเ้น็ตเวิร์ค จาํกดั 828.00 บริษทั มาสเตอร์โฟโตเ้น็ตเวิร์ค จาํกดั 828.00 ราคาเหมาะสม

11 จา้งเขา้เล่มหนงัสือ 2,118.60 ตกลงราคา บริษทั มาสเตอร์ บายน์ดิXง จาํกดั 2,118.60 บริษทั มาสเตอร์ บายน์ดิXง จาํกดั 2,118.60 ราคาเหมาะสม

12 จา้งไสกาวหนงัสือ 1,498.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิXง เซ็นเตอร์ 1,498.00 คณะบุคคล ไบน์ดิXง เซ็นเตอร์ 1,498.00 ราคาเหมาะสม

13 จา้งทาํตรายาง 1,500.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,500.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,500.00 ราคาเหมาะสม

14 จา้งถ่ายเอกสาร 2,945.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 2,945.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 2,945.00 ราคาเหมาะสม

15 จา้งจดัเกา้อีX  อาคารโรงยมิ (6100) 1,700.00 ตกลงราคา เงินสด 1,700.00 เงินสด 1,700.00 ราคาเหมาะสม

ชัXน 1 สาํนกังาน ก.พ. (นนทบุรี)
16 จา้งผลิตคู่มือการประเมินผลการ 70,620.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พรินทแ์อทมี (ประเทศไทย) จาํกดั 70,620.00 บริษทั พรินทแ์อทมี (ประเทศไทย) จาํกดั 70,620.00 ราคาตํ>าสุด

ปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการ 2. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เจ แอนด ์ที การพิมพ์ 74,365.00 
ปฏิบตัิราชการ ประจาํปีงบประมาณ 3.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยาม พรินทต์ิXง 75,542.00 
พ.ศ. 2552
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17 จา้งเหมาเตรียมการก่อนนาํเอกสารลบั 23,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พรมาตุลี จาํกดั 23,000.00 บริษทั พรมาตุลี จาํกดั 23,000.00 ราคาตํ>าสุด
ไปทาํลายและนาํเอกสารลบัไปทาํลาย 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เอน็ เค 32,000.00 

    เทรดดิXง แอนด ์เซอร์วสิ
3. บริษทั แพค็แอนดโ์ก รีโลเคชั>น จาํกดั 37,500.00 

18 ซืXอนํXาดื>ม 13,347.18 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิa หยดทิพย ์จาํกดั 13,347.18 บริษทั บริสุทธิa หยดทิพย ์จาํกดั 13,347.18 ราคาเหมาะสม

19 จา้งผลิตสื>อนิทรรศการ 30,000.00 ตกลงราคา 1.บริษทั คาริสม่า มีเดีย จาํกดั 30,000.00 บริษทั คาริสม่า มีเดีย จาํกดั 30,000.00 ราคาตํ>าสุด
สาํหรับงานวนัขา้ราชการพลเรือน 2. บริษทั สไมล ์ครีเอทีฟ กรุ๊ป จาํกดั 34,240.00 
ประจาํปี พ.ศ. 2552 3. บริษทั มายดฟ์ูล จาํกดั 40,000.00 

20 จา้งทาํตรายาง 4,600.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 4,600.00 ร้านทองสุขคาํดี 4,600.00 ราคาเหมาะสม

21 จา้งถ่ายเอกสาร และจา้งถ่ายเอกสาร 12,888.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 12,888.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 12,888.00 ราคาเหมาะสม

พร้อมเขา้เล่มไสกาว
22 จา้งทาํตรายาง 1,369.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 1,369.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 1,369.60 ราคาเหมาะสม

23 จา้งเคลือบลามิเนตดา้นปกหนงัสือ 699.78 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 699.78 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 699.78 ราคาเหมาะสม

24 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 23,730.46 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 23,730.46 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 23,730.46 ราคาเหมาะสม

25 จา้งถ่ายเอกสาร 1,417.50 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 1,417.50 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 1,417.50 ราคาเหมาะสม

26 จา้งถ่ายเอกสาร 15,304.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 15,304.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีX  ปริXน 15,304.00 ราคาเหมาะสม
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27 จา้งจดัเกา้อีX  อาคารหอประชุม 2,000.00 ตกลงราคา เงินสด 2,000.00 เงินสด 2,000.00 ราคาเหมาะสม

สุขมุนยัประดิษฐ สาํนกังาน ก.พ.
จงัหวดันนทบุรี

28 จา้งทาํป้ายสติกเกอร์ 6,000.00 ตกลงราคา เงินสด 6,000.00 เงินสด 6,000.00 ราคาเหมาะสม

29 จา้งลา้งทาํความสะอาดแยกส่วน 10,807.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง 10,807.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง 10,807.00 เนื>องจากผูร้ับจา้ง

อาคาร 1 ชั*น 1, 2  ชั*น 1, 2 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

30 ซื*อวสัดุงานบา้นงานครัว 2,948.00 ตกลงราคา เงินสด 2,948.00 เงินสด 2,948.00 ราคาเหมาะสม

31 จา้งซ่อมพร้อมเปลี(ยนผา้หุม้โซฟารับแขก 28,890.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 28,890.00 ร้านทิวาริม 28,890.00 เนื>องจากผูร้ับจา้ง

หอ้งรับรอง ส่วน กศ. มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

32 จา้งซ่อมเครื(องปริ*นเตอร์ 13,300.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 13,300.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 13,300.00 "
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33 ซื*อวสัดุไฟฟ้า 4,815.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัพรรดิ; ฮาร์ดแวร์ 4,815.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัพรรดิ; ฮาร์ดแวร์ 4,815.00 ราคาเหมาะสม

34 จา้งซ่อมเครื(องคอมพิวเตอร์ 13,850.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 13,850.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 13,850.00 เนื>องจากผูร้ับจา้ง

มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

35 จา้งซ่อมเครื(องถ่ายเอกสาร ของ กบส. 20,837.18 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 20,837.18 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 20,837.18 "

36 จา้งติดตั*ง พว่งสาย ยา้ยแนว 6,000.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ;   นิสภคัรกุล 6,000.00 นายไชยฤทธิ;   นิสภคัรกุล 6,000.00 "
และซ่อมคู่สายโทรศพัท์

37 จา้งซ่อมเครื(องถ่ายเอกสารสี 80,250.00 ตกลงราคา บริษทั  ฟจูิ  ซีร๊อกซ์  (ประเทศไทย)  จาํกดั 80,250.00 บริษทั  ฟูจิ  ซีร๊อกซ์  (ประเทศไทย)  จาํกดั 80,250.00 "
ระบบดิจิตอล 

38 จา้งซ่อมเครื(องถ่ายเอกสาร 69,104.88 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 69,104.88 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 69,104.88 "

39 จา้งซ่อมหลงัคาและผนงั 38,413.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 38,413.00 ร้านทิวาริม 38,413.00 "
ร้านคา้โรงอาหาร สกพ. กรุงเทพฯ

40 ซื*อตน้ไม้ 2,575.00 ตกลงราคา ณฏัฐนนัทเ์นอสเซอรี( 2,575.00 ณฏัฐนนัทเ์นอสเซอรี( 2,575.00 ราคาเหมาะสม
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41 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 6,142.87 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,142.87 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,142.87 ราคาเหมาะสม

42 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 1,498.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,498.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,498.00 ราคาเหมาะสม

43 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 3,584.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,584.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,584.50 ราคาเหมาะสม

44 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 1,091.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,091.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,091.40 ราคาเหมาะสม

45 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 1,090.00 ตกลงราคา ร้านมั(นคง GEDGET 1,090.00 ร้านมั(นคง GEDGET 1,090.00 ราคาเหมาะสม

46 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 2,675.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,675.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,675.00 ราคาเหมาะสม

47 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 676.42 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 676.42 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 676.42 ราคาเหมาะสม

48 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 946.95 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 946.95 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 946.95 ราคาเหมาะสม

49 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 10,956.80 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,956.80 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,956.80 ราคาเหมาะสม

50 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 631.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 631.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 631.30 ราคาเหมาะสม

51 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 1,401.70 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,401.70 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,401.70 ราคาเหมาะสม
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52 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 4,948.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 ราคาเหมาะสม

53 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 1,144.90 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,144.90 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,144.90 ราคาเหมาะสม

54 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 4,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,200.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,200.00 ราคาเหมาะสม

55 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 15,548.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 15,548.00 ร้านทองสุขคาํดี 15,548.00 ราคาเหมาะสม

56 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 1,980.00 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิซ คลบั (ไทย) จาํกดั 1,980.00 บริษทั ออฟฟิซ คลบั (ไทย) จาํกดั 1,980.00 ราคาเหมาะสม

57 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 31,186.22 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 31,186.22 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 31,186.22 ราคาเหมาะสม

58 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 4,630.43 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 4,630.43 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 4,630.43 ราคาเหมาะสม

59 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 1,895.25 ตกลงราคา บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จาํกดั 1,895.25 บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จาํกดั 1,895.25 ราคาเหมาะสม

60 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 16,498.33 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,498.33 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,498.33 ราคาเหมาะสม

61 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 49,487.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,487.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,487.50 ราคาเหมาะสม

62 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 49,755.00 ตกลงราคา บริษทั ดีเค. โปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 49,755.00 บริษทั ดีเค. โปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 49,755.00 ราคาเหมาะสม
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63 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 2,531.75 ตกลงราคา เงินสด 2,531.75 เงินสด 2,531.75 ราคาเหมาะสม

64 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 49,829.90 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,829.90 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,829.90 ราคาเหมาะสม

65 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 49,755.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี(ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 บริษทั โอเชี(ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 ราคาเหมาะสม

66 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 3,242.10 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,242.10 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,242.10 ราคาเหมาะสม

67 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 11,737.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 11,737.00 ร้านทองสุขคาํดี 11,737.00 ราคาเหมาะสม

68 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 30,738.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 30,738.00 ร้านทองสุขคาํดี 30,738.00 ราคาเหมาะสม

69 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 4,600.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 4,600.00 ร้านทองสุขคาํดี 4,600.00 ราคาเหมาะสม

70 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 1,926.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,926.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,926.00 ราคาเหมาะสม

71 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 1,340.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 1,340.00 ร้านอุดมพานิช 1,340.00 ราคาเหมาะสม

72 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 5,904.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 5,904.00 ร้านทองสุขคาํดี 5,904.00 ราคาเหมาะสม

73 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 30,844.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 30,844.00 ร้านทองสุขคาํดี 30,844.00 ราคาเหมาะสม
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74 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 9,861.12 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,861.12 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,861.12 ราคาเหมาะสม

75 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 9,388.18 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,388.18 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,388.18 ราคาเหมาะสม

76 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 396.00 ตกลงราคา บริษทั บิMกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 396.00 บริษทั บิMกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 396.00 ราคาเหมาะสม
จาํกดั (มหาชน) จาํกดั (มหาชน)

77 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 2,440.00 ตกลงราคา เงินสด 2,440.00 เงินสด 2,440.00 ราคาเหมาะสม

78 ซืXอยาสามญัประจาํบา้น 787.00 ตกลงราคา เงินสด 787.00 เงินสด 787.00 ราคาเหมาะสม

79 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 19,902.00 ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ. เปเปอร์ จาํกดั 19,902.00 บริษทั เอ.เอ. เปเปอร์ จาํกดั 19,902.00 ราคาเหมาะสม

80 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 1,848.96 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,848.96 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,848.96 ราคาเหมาะสม

81 ซืXอวสัดุโสตทศันูปกรณ์ 6,805.20 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 6,805.20 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 6,805.20 ราคาเหมาะสม

82 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 1,279.72 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,279.72 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,279.72 ราคาเหมาะสม

83 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 21,688.90 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 21,688.90 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 21,688.90 ราคาเหมาะสม

84 ซืXอดอกไม้ 1,000.00 ตกลงราคา เงินสด 1,000.00 เงินสด 1,000.00 ราคาเหมาะสม
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85 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 21,014.80 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 21,014.80 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 21,014.20 ราคาเหมาะสม

86 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 26,557.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 26,557.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 26,557.40 ราคาเหมาะสม

87 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 10,036.60 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 10,036.60 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 10,036.60 ราคาเหมาะสม

88 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 5,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 5,000.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 5,000.00 ราคาเหมาะสม

89 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 4,946.61 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,946.61 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,946.61 ราคาเหมาะสม

90 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 20,512.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 20,512.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 20,512.00 ราคาเหมาะสม

91 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 1,122.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 1,122.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 1,122.00 ราคาเหมาะสม

92 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 6,284.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 6,284.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 6,284.00 ราคาเหมาะสม

93 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 11,235.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 11,235.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 11,235.00 ราคาเหมาะสม

94 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 49,926.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,926.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,926.20 ราคาเหมาะสม

95 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 49,913.36 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,913.36 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,913.36 ราคาเหมาะสม
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96 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 49,840.60 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,840.60 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,840.60 ราคาเหมาะสม

97 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 20,229.42 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 20,229.42 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 20,229.42 ราคาเหมาะสม

98 ซื*อวสัดุสาํนกังาน 1,386.72 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 1,386.72 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 1,386.72 ราคาเหมาะสม

99 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 20,023.98 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 20,023.98 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 20,023.98 ราคาเหมาะสม

100 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 4,202.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 4,202.00 ร้านอุดมพานิช 4,202.00 ราคาเหมาะสม

101 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 3,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 3,500.00 ร้านอุดมพานิช 3,500.00 ราคาเหมาะสม

102 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 642.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 642.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 642.00 ราคาเหมาะสม

103 ซืXอหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 6,815.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 6,815.00 ร้านแตงโมสาส์น 6,815.00 ราคาเหมาะสม

104 ซืXอวารสารวชิาการต่างประเทศ 99,950.00 ตกลงราคา บริษทั นิพนธ์ จาํกดั 99,950.00 บริษทั นิพนธ์ จาํกดั 99,950.00 ราคาเหมาะสม

105 ซืXอวสัดุพิมพ์ 17,633.60 ตกลงราคา บริษทั แอล. พี. พี. เทรดดิ*ง จาํกดั 17,633.60 บริษทั แอล. พี. พี. เทรดดิ*ง จาํกดั 17,633.60 ราคาเหมาะสม

106 ซืXอวสัดุพิมพ์ 3,210.00 ตกลงราคา บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอรี(  จาํกดั 3,210.00 บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอรี(  จาํกดั 3,210.00 ราคาเหมาะสม
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107 ซืXอวสัดุสาํนกังาน 8,872.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 8,872.00 ร้านอุดมพานิช 8,872.00 ราคาเหมาะสม

108 เช่าหอ้งประชุม 10,000.00 ตกลงราคา โรงแรมพทัยาดิสคอฟเวอร์รี> บีช 10,000.00 โรงแรมพทัยาดิสคอฟเวอร์รี> บีช 10,000.00 ราคาเหมาะสม

109 เช่ารถบสัปรับอากาศ 48,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์แทรเวล 48,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์แทรเวล 48,000.00 ราคาตํ>าสุด
2. บริษทั สินพนัแสนแทรเวลิ จาํกดั 51,000.00 

110 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,600.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 6,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 6,600.00 ราคาตํ>าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที>ยวเพื>อการศึกษา จาํกดั 6,800.00 
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซ็นเตอร์ จาํกดั 6,900.00 

111 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,300.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 8,300.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 8,300.00 ราคาตํ>าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 9,000.00 

112 เช่ารถตูป้รับอากาศ 2,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 2,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 2,000.00 ราคาตํ>าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,400.00 
3. บริษทั ศูนยท์่องเที>ยวเพื>อการศึกษา จาํกดั 2,500.00 

113 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,500.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,500.00 ราคาตํ>าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 4,000.00 

114 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 5,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 5,700.00 ราคาเหมาะสม

115 เช่ารถบสัปรับอากาศ 47,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 47,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 47,000.00 ราคาตํ>าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 52,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 55,000.00 
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

116 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1. คณะบุคคล บ.ธนกร กรุ๊ป 5,100.00 คณะบุคคล บ.ธนกร กรุ๊ป 5,100.00 ราคาตํ>าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี. พลสั 5,400.00 
3. บริษทั สมเกียรติaการท่องเที>ยว จาํกดั 6,000.00 

117 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 8,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 8,000.00 ราคาตํ>าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซ็นเตอร์ จาํกดั 8,500.00 
3. บริษทั ศูนยท์่องเที>ยวเพื>อการศึกษา จาํกดั 8,800.00 

118 เช่ารถบสัปรับอากาศ 9,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 9,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 9,000.00 ราคาตํ>าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 12,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 13,000.00 

119 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,400.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 8,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 8,400.00 ราคาตํ>าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซ็นเตอร์ จาํกดั 8,800.00 

120 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 3,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 3,000.00 ราคาเหมาะสม

121 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,500.00 ตกลงราคา บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 5,500.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 5,500.00 ราคาเหมาะสม
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