
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาวเิคราะห์/ประมวลผลและ 400,000.00 กรณีพิเศษ สถาบนัเทคโนโลยี 400,000.00 สถาบนัเทคโนโลยี 400,000.00 ยื(นขอ้เสนอตรงตาม

เขียนรายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ที( สกพ. กาํหนด

ลาดกระบงั ลาดกระบงั ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนสิงหาคม  2552
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาดาํเนินโครงการศึกษาและ 2,400,000.00 พิเศษ บริษทั วนิทูเกเตอร์ จาํกดั 2,200,000.00 บริษทั วนิทูเกเตอร์ จาํกดั 2,200,000.00 เสนอรายละเอียด

พฒันาวธิีการประเมินสมรรถนะ งานตรงตามที(
รูปแบบใหม่ สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด
ราคาเหมาะสม

2 จา้งปรับปรุงและเปลี(ยนแปลง 270,973.00 พิเศษ บริษทั ที.พี.เฟอร์นิเจอร์ 269,961.00 บริษทั ที.พี.เฟอร์นิเจอร์ 269,961.00 เสนอรายละเอียด

หอ้งทาํงาน ปรร. ชั<น 3 อาคาร เฮา้ส์ จาํกดั เฮา้ส์ จาํกดั งานตรงตามที(
สาํนกังาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก สาํนกังาน ก.พ.

เป็นหอ้งรับรองของประธาน กาํหนด
และคณะกรรมการ ก.พ.ค. ราคาเหมาะสม

3 จา้งเหมาดาํเนินโครงการพฒันา 500,000.00 พิเศษ บริษทั ดีดีไอ-เอเชีย/แปซิฟิค 495,000.00 บริษทั ดีดีไอ-เอเชีย/แปซิฟิค 495,000.00 เสนอรายละเอียด

กรอบหลกัสูตรการพฒันาสาํหรับ อินเตอร์เนชั(นแนล จาํกดั อินเตอร์เนชั(นแนล จาํกดั งานตรงตามที(
ผูร้ับทุนรัฐบาลภายใตโ้ครงการดึงดูด สาํนกังาน ก.พ.

บณัฑิตคุณภาพสูงเขา้สู่ระบบราชการ กาํหนด
ราคาเหมาะสม

4 จา้งปรับปรุงและซ่อมแซม 481,553.50 พิเศษ บริษทั ที.พี.เฟอร์นิเจอร์ 481,000.00 บริษทั ที.พี.เฟอร์นิเจอร์ 481,000.00 เสนอรายละเอียด

หอ้งนํ<าชาย-หญิงดา้นนอกอาคาร 6 เฮา้ส์ จาํกดั เฮา้ส์ จาํกดั งานตรงตามที(
บริเวณสระนํ<า สาํนกังาน ก.พ.

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

5 จา้งเหมาดาํเนินโครงการสร้าง 500,000.00 พิเศษ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 345,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 345,000.00 เสนอรายละเอียด

ความเขา้ใจแก่กลุ่มเป้าหมายและ แมนไคนด ์มีเดีย แมนไคนด ์มีเดีย งานตรงตามที(
ผูม้ีส่วนเกี(ยวขอ้งเพื(อเตรียมดาํเนินการ สาํนกังาน ก.พ.

ทุนรัฐบาลเพื(อดึงดูดบณัฑิตคุณภาพสูง กาํหนด
เขา้สู่ระบบราชการ ราคาเหมาะสม

6 จา้งเหมาบริการตดัสัญญาณโทรศพัท์ 300,000.00 พิเศษ บริษทั ที-เน็ต จาํกดั 274,455.00 บริษทั ที-เน็ต จาํกดั 274,455.00 เสนอรายละเอียด

เคลื(อนที( งานตรงตามที(
สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด
ราคาเหมาะสม

หนา้ที� 3 จาก 31



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื<อครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ 99,900.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ปิ( นรังสี จาํกดั 99,900.00 บริษทั ปิ( นรังสี จาํกดั 99,900.00 ราคาเหมาะสม

2. บริษทั ปลาวาฬ กรุ๊ป จาํกดั 106,946.50 
3. บริษทั เอเวคไทย จาํกดั 108,070.00 
4. บริษทั สตาร์คาสท ์คอร์ปอเรชั(น จาํกดั 111,922.00 

2 ซื<อกระเป๋าใส่เอกสาร 99,650.00 ตกลงราคา บริษทั บางกอกกิKฟท ์แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 99,650.00 บริษทั บางกอกกิKฟท ์แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 99,650.00 ราคาเหมาะสม

3 จา้งพิมพห์นงัสือกาํลงัคนภาครัฐ 96,326.75 ตกลงราคา 1. ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 96,326.75 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 96,326.75 ราคาตํ(าสุด
ในฝ่ายพลเรือน 2551 2. อมรการพิมพ์ 114,757.50 

3. เทียมฝ่าการพิมพ์ 132,145.00 
4 จา้งพิมพค์ู่มือขา้ราชการกบัเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 99,370.90 ตกลงราคา 1. บริษทั ปริKนทโ์อโซน จาํกดั 99,370.90 บริษทั ปริKนทโ์อโซน จาํกดั 99,370.90 ราคาตํ(าสุด

2. บริษทั สยามออฟเซ็ท จาํกดั 96,500.00 
3.บริษทั รีเอก็ซ์ โปรดกัส์ จาํกดั 105,930.00 

5 จา้งทาํตรายาง 730.00            ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 730.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 730.00 ราคาเหมาะสม

6 จา้งทาํตรายาง 980.00            ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 980.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 980.00 ราคาเหมาะสม

7 จา้งถ่ายเอกสาร 1,006.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 1,006.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 1,006.00 ราคาเหมาะสม

8 จา้งพิมพห์นงัสือ "หลกันิติธรรม" 73,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ธนาเพรส  จาํกดั 73,000.00 บริษทั ธนาเพรส จาํกดั 73,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ(ง จาํกดั 99,510.00 
3.บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 142,450.00 
4. บริษทั คาริสม่า มีเดีย จาํกดั 150,000.00 
5. บริษทั โปรเกรส อินฟอร์เมชั(น จาํกดั 160,500.00 
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

9 จา้งถ่ายเอกสาร 105.60 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 105.60 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 105.60 ราคาเหมาะสม

10 จา้งถ่ายเอกสาร 2,242.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 2,242.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 2,242.00 ราคาเหมาะสม

11 จา้งทาํคู่มือตวัอยา่งคาํสั(งบรรจุและแต่งตั<ง 74,900.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พริ<นทแ์อนด ์แพค เซอร์วิส ไลน ์จาํกดั 74,900.00 บริษทั พริ<นทแ์อนด ์แพค เซอร์วสิ ไลน์ จาํกดั 74,900.00 ราคาตํ(าสุด
2.บริษทั เออณ์เจนท ์ แวค จาํกดั 80,250.00 
3. ธนภทัรการพิมพ์ 85,600.00 

12 จา้งพิมพห์นงัสือสู่ยคุใหม่ : ขา้ราชการไทยเก่งดีและมีสุข 91,500.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สกายบุก๊ส์  จาํกดั 91,500.00 บริษทั สกายบุก๊ส์  จาํกดั 91,500.00 ราคาตํ(าสุด
2. สาํนกัพิมพศ์ูนยส์่งเสริมวชิาการ 121,980.00 
3. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัสาํนกัพิมพฟ์ิสิกส์เซ็นเตอร์ 126,000.00 

13 จา้งทาํตรายาง 690.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 690.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 690.00 ราคาเหมาะสม

14 จา้งงผลิตสื(ออิเล็กทรอนิกส์ 93,625.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เอลริช จาํกดั 93,625.00 บริษทั เอลริช จาํกดั 93,625.00 ราคาตํ(าสุด
ชุด ถวายสตัย ์- ปฏิบตัิตาม - จาํขึ<นใจ : 2.ออกไซดซ์ีดี 99,242.50 
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ 

เพื(อประโยชน์สุขของประชาชน
15 จา้งออกแบบและพิมพห์นงัสือ 94,673.60 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แมนไคนด ์มีเดีย 94,673.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แมนไคนด ์มีเดีย 94673.6 ราคาตํ(าสุด

Talent's View on Anticorruption 2. บริษทั ฟิลม์ิลี( จาํกดั 96,300.00 
Policy" รวมบทความของผูร้ับทุน 3.บริษทั เคพีเจ เอนเตอร์ไพรซ์ จาํกดั 97,905.00 
ฝึกอบรมเป็นกลุ่ม ประจาํปี พ.ศ. 2550

(เพิ(มเติม) ณ  The World Bank
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

16 ซื<อวสัดุงานบา้นงานครัว 4,888.80 ตกลงราคา องคก์ารเภสัชกรรม 4,888.80 องคก์ารเภสัชกรรม 4888.8 ราคาเหมาะสม

17 จา้งพิมพห์นงัสือรายงานการ 99,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ(ง จาํกดั 99,000.00       บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ(ง จาํกดั 99,000.00 ราคาตํ(าสุด
บริหารทรัพยากรบุคคลของราชการ
พลเรือนประจาํปี 2551

18 ซื<อวสัดุคอมพิวเตอร์ 68,298.10 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 68,298.10       บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 68,298.10 ราคาเหมาะสม

19 เช่าหอ้งประชุม 8,000.00 ตกลงราคา โรงแรมพทัยาดีสคอฟเวอร์รี( บีช (ดี-บีช) 8,000.00         โรงแรมพทัยาดีสคอฟเวอร์รี( บีช (ดี-บีช) 8,000.00 ราคาเหมาะสม

20 ซื<อวสัดุงานบา้นงานครัว 95,979.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 95,979.00       หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 95,979.00 ราคาเหมาะสม

21 จา้งเหมาจดัทาํ CD - Rom ขอ้มูล 48,150.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดอ๊กเตอร์ไอที แอนด ์คอนสตรัคชั(น 48,150.00       ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ด๊อกเตอร์ไอที แอนด ์คอนสตรัคชั(น 48,150.00 ราคาตํ(าสุด
ประวตัินกับริหารระดบัสูง 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดบัเบิ<ลพี คอนสตรัคชั(บ กรุ๊ป 57,780.00       

22 จา้งถ่ายเอกสาร 12,330.00 ตกลงราคา เงินสด 12,330.00 เงินสด 12,330.00 ราคาเหมาะสม

23 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 95,293.13 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 95,293.13 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 95,293.13 ราคาเหมาะสม

24 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 27,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 27,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 27,000.00 ราคาตํ(าสุด
พร้อมพิมพโ์ลโก้ 2. ร้านมีมี( มาร์เก็ตติ<ง 29,700.00 

3.บริษทั ป.ตระกลูวศิวกรรม 29,853.00 
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25 เช่าเตน็ท ์ ทรงจั(ว 8,560.00 ตกลงราคา 1. บริษทั แสงทองผา้ใบ จาํกดั 8,560.00 บริษทั แสงทองผา้ใบ จาํกดั 8,560.00 ราคาตํ(าสุด
2. ร้านผา้ใบดวงธรรม 10,700.00 
3. บริษทั สหศรีบูรพาผา้ใบ จาํกดั 9,844.00 

26 จา้งถ่ายเอกสาร 8,250.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 8,250.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 8,250.00 ราคาเหมาะสม

27 จา้งถ่ายเอกสาร 2,875.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 2,875.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 2,875.00 ราคาเหมาะสม

28 จา้งถ่ายเอกสาร 2,877.50 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 2,877.50 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 2,877.50 ราคาเหมาะสม

29 จา้งถ่ายเอกสาร 9,086.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 9,086.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 9,086.00 ราคาเหมาะสม

30 ซื<อนํ<าดื(ม 4,400.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม

31 จา้งทาํซีดีขอ้มูลชุดฝึกอบรมหลกัสูตร 9,360.00 ตกลงราคา 1.ร้านเอล็.พี.มาร์เก๊ตติ<ง 9,630.00 ร้านเอล็.พี.มาร์เก๊ตติ<ง 9,630.00 ราคาตํ(าสุด
การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 2. นภาพรสเตชั(นเนอร์รี( 11,235.00 
สาํหรับผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา 
และผูป้ฏิบตัิงาน

32 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 22,800.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภูมิมาช่า โปรดกัซ์ จาํกดั 22,800.00 บริษทั ภูมิมาช่า โปรดกัซ์ จาํกดั 22,800.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วน เป็นโดล่า กรุ๊ป 26,400.00 

33 จา้งทาํชุดฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันา 83,781.00 ตกลงราคา 1. บริษทั จรัลสนิทวงศก์ารพิมพ ์จาํกดั 83,781.00 บริษทั จรัลสนิทวงศก์ารพิมพ ์จาํกดั 83,781.00 ราคาตํ(าสุด
คุณธรรมจริยธรรม สาํหรับผูบ้ริหาร 2. บริษทั เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ ์จาํกดั 154,300.00 
ผูบ้งัคบับญัชา และผูป้ฏิบตัิงาน 3. ส. เจริญการพิมพ์ 186,287.00 
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34 จา้งแปลรายงานสถานภาพการบริหาร 64,500.00 ตกลงราคา 1. คณะบุคคลทีเอน็ทรานสเลชั(นเซ็นเตอร์ 64,500.00 คณะบุคคลทีเอน็ทรานสเลชั(นเซ็นเตอร์ 64,500.00 ราคาตํ(าสุด
ทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือน 2. บริษทั ขนบไทย จาํกดั 67,089.00 
ประจาํปี 2551 3. บริษทั แทรนเซนต ์จาํกดั 80,250.00 

35 ซื<อเอกสารประกอบการฝึกอบรม 61,600.00 ตกลงราคา บริษทั เอไอเอม็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 61,000.00 บริษทั เอไอเอม็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 61,600.00 ราคาเหมาะสม

36 เช่าหอ้งประชุม 21,000.00 ตกลงราคา โรงแรมพทัยาดีสคอฟเวอร์รี( บีช (ดี-บีช) 21,000.00 โรงแรมพทัยาดีสคอฟเวอร์รี( บีช (ดี-บีช) 21,000.00 ราคาเหมาะสม

37 จา้งทาํคู่มือการสรรหาและเลือกสรร 98,232.42 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วจาํกดัแมนไคนด ์ มีเดีย 98,232.42 หา้งหุน้ส่วจาํกดัแมนไคนด ์มีเดีย 98,232.42 ราคาตํ(าสุด
บุคคลเขา้รับราชการ 2. บริษทั ฟิลม์ิลี( จาํกดั 106,893.00 

3.บริษทั ยอูาร์แอล ลีดเดอร์ จาํกดั 117,700.00 
38 ซื<อกระเป๋าใส่เอกสาร 92,380.00 ตกลงราคา บริษทั บางกอกกิKฟท ์แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 92,380.00 บริษทั บางกอกกิKฟท ์แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 92,380.00 ราคาเหมาะสม

39 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 7,200.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 7,200.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 7,200.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 8,667.00 
3. ร้านมีมี( มาร์เก็ตติ<ง 9,000.00 

40 จา้งเคลือบลามิเนตดา้น 2,645.04 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 2,645.04 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 2,645.04 ราคาเหมาะสม

41 จา้งไสกาวหนงัสือ 8,025.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 8,025.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 8,025.00 ราคาเหมาะสม

42 จา้งแยกสี Macintosh 12,840.00 ตกลงราคา บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 12,840.00 บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 12,840.00 ราคาเหมาะสม
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43 จา้งแยกสี Macintosh 2,140.00 ตกลงราคา บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 2,140.00 บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 2,140.00 ราคาเหมาะสม

44 จา้งแยกสี Macintosh 856.00 ตกลงราคา บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 856.00 บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 856.00 ราคาเหมาะสม

45 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 6,564.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 6,564.00 ร้านอุดมพานิช 6,564.00 ราคาเหมาะสม

46 จา้งทาํชุดนิทรรศการเกี(ยวกบั 37,450.00 ตกลงราคา 1. บริษทั คาริสม่า มีเดีย จาํกดั 37,450.00 บริษทั คาริสม่า มีเดีย จาํกดั 37,450.00 ราคาตํ(าสุด
คุณธรรมจริยธรรม 2. บริษทั สไมล ์ครีเอทีฟ กรุ๊ป จาํกดั 42,800.00 

3. บริษทั มายดฟ์ูล จาํกดั 45,000.00 
47 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 98,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 98,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 98,000.00 ราคาตํ(าสุด

2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 112,350.00 
48 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 13,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 13,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 13,000.00 ราคาตํ(าสุด

2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 14,445.00 
49 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่มมุงหลงัคา 6,300.00 ตกลงราคา 1. ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 6,300.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 6,300.00 ราคาตํ(าสุด

2. ร้านพิศาล ก็อปปี< 10,800.00 
50 จา้งไสกาวหนงัสือ 2,033.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 2,033.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 2,033.00 ราคาเหมาะสม

51 จา้งไสกาวหนงัสือ 1,712.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 1,712.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 1,712.00 ราคาเหมาะสม

52 จา้งไสกาวหนงัสือ 1,605.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 1,605.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 1,605.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที� 9 จาก 31



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

53 จา้งไสกาวหนงัสือ 3,270.99 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 3,270.99 คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 3,270.99 ราคาเหมาะสม

54 จา้งถ่ายเอกสาร 3,000.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 3,000.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 3,000.00 ราคาเหมาะสม

55 จา้งไสกาวหนงัสือ 2,568.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 2,568.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ<ง เซ็นเตอร์ 2,568.00 ราคาเหมาะสม

56 เช่าเตน็ท ์ทรงจั(ว 8,560.00 ตกลงราคา 1. บริษทั แสงทองผา้ใบ จาํกดั 8,560.00 บริษทั แสงทองผา้ใบ จาํกดั 8,560.00 ราคาตํ(าสุด
2. ร้านผา้ใบดวงธรรม 10,700.00 
3. บริษทั สหศรีบูรพาผา้ใบ จาํกดั 9,844.00 

57 ซื<อวสัดุงานบา้นงานครัว 4,888.80 ตกลงราคา องคก์ารเภสัชกรรม 4,888.80 องคก์ารเภสัชกรรม 4,888.80 ราคาเหมาะสม

58 จา้งเคลือบลามิเนตดา้น 1,361.04 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 1,361.04 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 1,361.04 ราคาเหมาะสม

59 จา้งแยกสี Macintosh 3,424.00 ตกลงราคา บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 3,424.00 บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 3,424.00 ราคาเหมาะสม

60 จา้งเคลือบลามิเนตดา้น 2,003.04 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 2,003.04 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 2,003.04 ราคาเหมาะสม

61 จา้งพิมพค์ู่มือการจดัทาํจรรยาขา้ราชการ 92,983.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ(ง จาํกดั 92,983.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ(ง จาํกดั 92,983.00 ราคาตํ(าสุด
และหนงัสือจรรยาขา้ราชการสาํนกังาน ก.พ. 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ์ 99,510.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามลดา 104,004.00 
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62 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่มกระดูกงู 40,880.00 ตกลงราคา 1. วภิาดา ศูนยบ์ริการงานเอกสารครบวงจร 40,880.00 วิภาดา ศูนยบ์ริการงานเอกสารครบวงจร 40,880.00 ราคาตํ(าสุด
2. ร้านเปเปอร์เน็ต 46,865.00 

63 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมจดัแฟ้ม 16,405.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 16,405.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 16,405.00 ราคาเหมาะสม

64 จา้งถ่ายเอกสารและอดัรูป 1,943.80 ตกลงราคา เงินสด 1,943.80 เงินสด 1,943.80 ราคาเหมาะสม

65 จา้งถ่ายเอกสาร 556.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 556.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 556.00 ราคาเหมาะสม

66 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่มสันห่วง 6,335.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 6,335.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 6,335.00 ราคาเหมาะสม

67 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่มไสกาว 22,400.00 ตกลงราคา 1. ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 22,400.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี<  ปริ<น 22,400.00 ราคาตํ(าสุด
2. ร้านพิศาล ก็อปปี< 26,600.00 

68 จา้งจดัการขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ 87,633.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั บรรณสารนิรมิต 87,633.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั  บรรณสารนิรมิต 87,633.00 ราคาตํ(าสุด
2. book promotion&service co., ltd. 99,317.40 
3.บริษทั วมิงคล จาํกดั 102,238.50 

69 จา้งพิมพร์ายงานประเมินติดตามผล 96,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 96,000.00 บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 96,000.00 ราคาตํ(าสุด
การดาํเนินงานโครงการเสริมสร้าง 2. บริษทั แคร์ปริKนทแ์อนดก์ราฟฟิค จาํกดั 106,251.00 
ประสิทธิภาพ และพฒันาคุณภาพชีวิต 3. บริษทั อินฟินิตี<  คลัเลอร์ พริ<นติ<ง จาํกดั 105,448.50 
ของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

70 ซื<อนํ<าดื(ม 13,135.32 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิr หยดทิพย ์จาํกดั 13,135.32 บริษทั บริสุทธิr หยดทิพย ์จาํกดั 13,135.32 ราคาเหมาะสม
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71 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 945.00 ตกลงราคา ร้านบีพี เวลิด์ 945.00 ร้านบีพี เวลิด์ 945.00 ราคาเหมาะสม

72 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 2,140.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,140.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,140.00 ราคาเหมาะสม

73 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 16,585.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 16,585.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 16,585.00 ราคาเหมาะสม

74 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,247.90 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,247.90 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,247.90 ราคาเหมาะสม

75 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,520.75 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,520.75 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,520.75 ราคาเหมาะสม

76 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 5,478.40 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,478.40 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,478.40 ราคาเหมาะสม

77 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 6,270.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,270.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,270.20 ราคาเหมาะสม

78 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 12,251.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 12,251.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 12,251.50 ราคาเหมาะสม

79 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,081.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 4,081.00 ร้านทองสุขคาํดี 4,081.00 ราคาเหมาะสม

80 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 3,103.00 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 3,103.00 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 3,103.00 ราคาเหมาะสม

81 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 49,934.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 49,934.00 ร้านทองสุขคาํดี 49,934.00 ราคาเหมาะสม
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82 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 16,995.88 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,995.88 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,995.88 ราคาเหมาะสม

83 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 22,300.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 22,300.00 ร้านทองสุขคาํดี 22,300.00 ราคาเหมาะสม

84 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 8,598.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 8,598.00 ร้านทองสุขคาํดี 8,598.00 ราคาเหมาะสม

85 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 15,234.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 15,234.00 ร้านทองสุขคาํดี 15,234.00 ราคาเหมาะสม

86 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 9,003.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 9,003.00 ร้านทองสุขคาํดี 9,003.00 ราคาเหมาะสม

87 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 6,685.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 6,685.00 ร้านทองสุขคาํดี 6,685.00 ราคาเหมาะสม

88 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 9,844.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 9,844.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 9,844.00 ราคาเหมาะสม

89 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 49,755.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,755.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,755.00 ราคาเหมาะสม

90 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 21,607.58 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 21,607.58 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 21,607.58 ราคาเหมาะสม

91 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 41,890.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 41,890.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 41,890.50 ราคาเหมาะสม

92 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 21,576.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 21,576.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 21,576.50 ราคาเหมาะสม
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93 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 15,343.80 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,343.80 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,343.80 ราคาเหมาะสม

94 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 10,872.72 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 10,872.72 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 10,872.72 ราคาเหมาะสม

95 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 28,922.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 28,922.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 28,922.10 ราคาเหมาะสม

96 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 48,931.10 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,931.10 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,931.10 ราคาเหมาะสม

97 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 47,080.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 47,080.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 47,080.00 ราคาเหมาะสม

98 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 16,050.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 16,050.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 16,050.00 ราคาเหมาะสม

99 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 3,638.00 ตกลงราคา บริษทั เดอะ มเหสักข ์สตาร์ จาํกดั 3,638.00 บริษทั เดอะ มเหสักข ์สตาร์ จาํกดั 3,638.00 ราคาเหมาะสม

100 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 9,923.39 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 9,923.39 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 9,923.39 ราคาเหมาะสม

101 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 40,003.45 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 40,003.45 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 40,003.45 ราคาเหมาะสม

102 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 5,992.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 5,992.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 5,992.00 ราคาเหมาะสม

103 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 40,190.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 40,190.00 ร้านทองสุขคาํดี 40,190.00 ราคาเหมาะสม
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104 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 23,500.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 23,500.00 ร้านทองสุขคาํดี 23,500.00 ราคาเหมาะสม

105 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 29,531.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 29,531.00 ร้านทองสุขคาํดี 29,531.00 ราคาเหมาะสม

106 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 44,752.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 44,752.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 44,752.75 ราคาเหมาะสม

107 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 2,022.30 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,022.30 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,022.30 ราคาเหมาะสม

108 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 1,495.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 1,495.00 ร้านทองสุขคาํดี 1,495.00 ราคาเหมาะสม

109 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 49,396.55 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 49,396.55 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 49,396.55 ราคาเหมาะสม

110 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 17,762.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 17,762.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 17,762.00 ราคาเหมาะสม

111 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,547.50 ตกลงราคา บริษทั เดอะ มเหสักข ์สตาร์ จาํกดั 4,547.50 บริษทั เดอะ มเหสักข ์สตาร์ จาํกดั 4,547.50 ราคาเหมาะสม

112 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 6,000.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 6,000.00 ร้านทองสุขคาํดี 6,000.00 ราคาเหมาะสม

113 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,253.25 ตกลงราคา บริษทั บี แอนด ์แอล โอเอ จาํกดั 4,253.25 บริษทั บี แอนด ์แอล โอเอ จาํกดั 4,253.25 ราคาเหมาะสม

114 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 21,090.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 21,090.00 ร้านทองสุขคาํดี 21,090.00 ราคาเหมาะสม
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115 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 7,040.60 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,040.60 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,040.60 ราคาเหมาะสม

116 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 10,058.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 10,058.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 10,058.00 ราคาเหมาะสม

117 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 6,000.00 ตกลงราคา ร้านสวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 6,000.00 ร้านสวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 6,000.00 ราคาเหมาะสม

118 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 1,190.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 1,190.00 ร้านอุดมพานิช 1,190.00 ราคาเหมาะสม

119 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 1,086.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,086.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,086.00 ราคาเหมาะสม

120 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 4,500.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 4,500.00 ราคาเหมาะสม

121 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษทั แอล.พี.พี. เทรดดิ<ง จาํกดั 4,066.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 4,066.00 ราคาเหมาะสม

122 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 25,466.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 25,466.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 25,466.00 ราคาเหมาะสม

123 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 2,500.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 2,500.00 ร้านทองสุขคาํดี 2,500.00 ราคาเหมาะสม

124 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 23,968.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 23,968.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 23,968.00 ราคาเหมาะสม

125 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 18,370.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 18,370.00 ร้านทองสุขคาํดี 18,370.00 ราคาเหมาะสม
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126 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 14,850.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี(ยนเปเปอร์ จาํกดั 14,850.00 บริษทั โอเชี(ยนเปเปอร์ จาํกดั 14,850.00 ราคาเหมาะสม

127 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 37,433.95 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 37,433.95 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 37,433.95 ราคาเหมาะสม

128 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 49,546.35 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,546.35 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,546.35 ราคาเหมาะสม

129 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 938.39 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 938.39 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 938.39 ราคาเหมาะสม

130 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 4,200.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 4,200.00 ราคาเหมาะสม

131 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,432.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 4,432.00 ร้านทองสุขคาํดี 4,432.00 ราคาเหมาะสม

132 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 43,000.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 43,000.00 ร้านทองสุขคาํดี 43,000.00 ราคาเหมาะสม

133 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 49,500.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 49,500.00 ร้านทองสุขคาํดี 49,500.00 ราคาเหมาะสม

134 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 14,980.00 ตกลงราคา ร้าน ก.ประสิทธิr 14,980.00 ร้าน ก.ประสิทธิr 14,980.00 ราคาเหมาะสม

135 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 33,812.00 ตกลงราคา บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ จาํกดั 33,812.00 บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ จาํกดั 33,812.00 ราคาเหมาะสม

136 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 29,981.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 29,981.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 29,981.40 ราคาเหมาะสม
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137 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 3,450.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 3,450.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 3,450.00 ราคาเหมาะสม

138 ซื<อหนงัสือประกอบการฝึกอบรม 18,180.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 18,180.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 18,180.00 ราคาเหมาะสม

139 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 20,404.90 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 20,404.90 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 20,404.90 ราคาเหมาะสม

140 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 34,097.69 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 34,097.69 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 34,097.69 ราคาเหมาะสม

141 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 7,757.50 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 7,757.50 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 7,757.50 ราคาเหมาะสม

142 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 8,025.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,025.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,025.00 ราคาเหมาะสม

143 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 43,093.18 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 43,093.18 ร้านเลิศทวกีิจ 43,093.18 ราคาเหมาะสม

144 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 49,947.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 49,947.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 49,947.60 ราคาเหมาะสม

145 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 49,733.60 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 49,733.60 ร้านเลิศทวกีิจ 49,733.60 ราคาเหมาะสม

146 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 49,721.83 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 49,721.83 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 49,721.83 ราคาเหมาะสม

147 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 27,227.22 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 27,227.22 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 27,227.22 ราคาเหมาะสม
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148 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 49,947.60 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 49,947.60 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 49,947.60 ราคาเหมาะสม

149 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 17,520.18 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 17,520.18 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 17,520.18 ราคาเหมาะสม

150 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,354.90 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 4,354.90 ร้านเลิศทวกีิจ 4,354.90 ราคาเหมาะสม

151 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 3,850.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 3,850.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 3,850.00 ราคาเหมาะสม

152 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 11,310.76 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 11,310.76 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 11,310.76 ราคาเหมาะสม

153 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 6,091.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 6,091.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 6,091.00 ราคาเหมาะสม

154 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 5,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 5,500.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 5,500.00 ราคาเหมาะสม

155 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 16,264.00 ตกลงราคา บริษทั ของเล่นของใคร จาํกดั 16,264.00 บริษทั ของเล่นของใคร จาํกดั 16,264.00 ราคาเหมาะสม

156 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 1,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 1,200.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 1,200.00 ราคาเหมาะสม

157 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 1,605.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,605.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,605.00 ราคาเหมาะสม

158 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 49,980.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 49,980.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 49,980.00 ราคาเหมาะสม
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159 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 12,938.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 12,938.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 12,938.00 ราคาเหมาะสม

160 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 20,116.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 20,116.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 20,116.00 ราคาเหมาะสม

161 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 9,169.90 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 9,169.90 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 9,169.90 ราคาเหมาะสม

162 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 5,836.85 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,836.85 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,836.85 ราคาเหมาะสม

163 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 33,469.60 ตกลงราคา ร้านวฒันาเทรดดิ<ง 33,469.60 ร้านวฒันาเทรดดิ<ง 33,469.60 ราคาเหมาะสม

164 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 2,145.35 ตกลงราคา ร้านวฒันาเทรดดิ<ง 2,145.35 ร้านวฒันาเทรดดิ<ง 2,145.35 ราคาเหมาะสม

165 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 300.00 ตกลงราคา เงินสด 300.00 เงินสด 300.00 ราคาเหมาะสม

166 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 19,795.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 19,795.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 19,795.00 ราคาเหมาะสม

167 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 15,400.51 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 15,400.51 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 15,400.51 ราคาเหมาะสม

168 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 8,843.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 8,843.00 ร้านอุดมพานิช 8,843.00 ราคาเหมาะสม

169 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 1,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 1,800.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 1,800.00 ราคาเหมาะสม
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170 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 5,911.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,911.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,911.75 ราคาเหมาะสม

171 ซื<อหนงัสือวชิาการภาษาต่างประเทศ 33,853.50 ตกลงราคา บริษทั เอเชีย บุค๊ส์ จาํกดั 33,853.50 บริษทั เอเชีย บุค๊ส์ จาํกดั 33,853.50 ราคาเหมาะสม

172 ซื<อหนงัสือวชิาการ 22,731.50 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 22,731.50 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 22,731.50 ราคาเหมาะสม

173 ซื<อหนงัสือวชิาการ 38,515.00 ตกลงราคา บริษทั คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ 38,515.00 บริษทั คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ 38,515.00 ราคาเหมาะสม

174 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 1,337.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.ซี.เอ 1,337.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.ซี.เอ 1,337.50 ราคาเหมาะสม

175 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 15,408.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 15,408.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 15,408.00 ราคาเหมาะสม

176 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 7,490.00 ตกลงราคา ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 7,490.00 ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 7,490.00 ราคาเหมาะสม

177 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 9,844.00 ตกลงราคา บริษทั เนชั(นไวด ์จาํกดั 9,844.00 บริษทั เนชั(นไวด ์จาํกดั 9,844.00 ราคาเหมาะสม

178 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 8,176.41 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 8,176.41 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 8,176.41 ราคาเหมาะสม

179 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 5,924.59 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,924.59 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,924.59 ราคาเหมาะสม

180 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 4,252.18 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,252.18 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,252.18 ราคาเหมาะสม
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181 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 11,235.00 ตกลงราคา บริษทั สยามอินเตอร์ แมนูแฟคเจอริ(ง จาํกดั 11,235.00 บริษทั สยามอินเตอร์ แมนูแฟคเจอริ(ง จาํกดั 11,235.00 ราคาเหมาะสม

182 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 856.00 ตกลงราคา บริษทั สยามอินเตอร์ แมนูแฟคเจอริ(ง จาํกดั 856.00 บริษทั สยามอินเตอร์ แมนูแฟคเจอริ(ง จาํกดั 856.00 ราคาเหมาะสม

183 ซื<อวสัดุสาํนกังาน 15,295.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 15,295.00 ร้านอุดมพานิช 15,295.00 ราคาเหมาะสม

184 จา้งลา้งตะกรันในท่อ condensor 46,545.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 46,545.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 46,545.00 เนื(องจากผูร้ับจา้ง

ของชิลเลอร์ ชุดที( 1,2,3 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

185 จา้งตรวจเช็คและซ่อมกลอ้งวดิีทศัน์ ยี(หอ้ 38,808.90 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 38,808.90 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 38,808.90 "
SONY รุ่น DVCAM

186 จา้งซ่อมเครื(องคอมพิวเตอร์ (CPU) 1,250.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,250.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,250.00 "

187 ซื<อฟิวเชอร์ (DRUM) เครื(องปริ<นเตอร์ 12,840.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  วริิยะ 1995 12,840.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  วริิยะ 1995 12,840.00 ราคาเหมาะสม

ที(ใชก้บังานพิมพ์
188 ซื<อวสัดุเบด็เตล็ด 6,462.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัรพรรดิr ฮาร์ดแวร์ 6,462.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัรพรรดิr ฮาร์ดแวร์ 6,462.80 ราคาเหมาะสม
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

189 จา้งปรับปรุงหอ้งทาํงาน 64,152.12 ตกลงราคา บริษทั เพน็ทากอน วศิวกรรม  จาํกดั 64,152.12 บริษทั เพน็ทากอน วศิวกรรม  จาํกดั 64,152.12 เนื(องจากผูร้ับจา้ง

กลุ่มงานเทคโนโลยพีฒันาขา้ราชการ มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

190 จา้งเหมาวางสายเคเบิลคู่สายโทรศพัท์ 88,750.00 ตกลงราคา นายเกียรติrขจร มาโนช 88,750.00 นายเกียรติrขจร มาโนช 88,750.00 "
ของสาํนกังาน ก.พ.

191 จา้งซ่อมเครื(องคอมพิวเตอร์ (CPU) 1,250.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,250.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,250.00 "

192 จา้งซ่อมเครื(องปริ<นเตอร์ 6,400.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 6,400.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 6,400.00 "

193 จา้งซ่อมปรับปรุงระบบเกรอะ 60,800.00 ตกลงราคา นายวชัระ สทอ้นดี 60,800.00 นายวชัระ สทอ้นดี 60,800.00 "
จากหอ้งสุขา ลธ.กพ. กรุงเทพฯ

194 จา้งซ่อมปรับปรุงเครื(องปรับอากาศ 98,119.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 98,119.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 98,119.00 "
ขนาด 15 ตนั "YORK"  อาคาร 4 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

195 จา้งลา้งคูลิ(งทาวเวอร์ (ถงัระบายความร้อน) 48,150.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 48,150.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 48,150.00 "
เซอร์วสิ จาํกดั

196 จา้งซ่อมปรับปรุงพร้อมเปลี(ยน 23,700.00 ตกลงราคา นายสุวฒัน์  เจริญทรัพย์ 23,700.00 นายสุวฒัน์  เจริญทรัพย์ 23,700.00 "
อุปกรณ์ไฟฟ้า
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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

197 จา้งเหมาเดินสายสญัญาณคอมพวิเตอร์ 16,050.00 ตกลงราคา บริษทั อิควปิ แมน จาํกดั 16,050.00 บริษทั อิควปิ แมน จาํกดั 16,050.00 เนื(องจากผูร้ับจา้ง

หอ้งประชุม 3210 สาํนกังาน ก.พ. มีความชาํนาญ

จงัหวดันนทบุรี ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

198 จา้งซ่อมปัKมนํ<าแรงดนัระบบสุขาภิบาล 43,870.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 43,870.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 43,870.00 "
อาคาร 3 และอาคาร 9 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

199 จา้งซ่อมเครื(องโทรสาร 8,750.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 8,750.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 8,750.00 "
และเครื(องพิมพด์ีด

200 จา้งซ่อมเครื(องปริ<นเตอร์ 4,850.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,850.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,850.00 "
และเครื(องโทรสาร

201 จา้งลา้งทาํความสะอาดบาํรุงรักษา 49,200.00 ตกลงราคา นายวชัระ สทอ้นดี 49,200.00 นายวชัระ สทอ้นดี 49,200.00 "
สระวา่ยนํ<าพร้อมอุปกรณ์เคมี

202 จา้งติดสติกเกอร์ชนิดฝ้า ประตูและ 39,804.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 39,804.00 ร้านทิวาริม 39,804.00 "
ช่องแสงหอ้งนํ<า สาํนกังาน ก.พ. 
กรุงเทพฯ

203 จา้งเปลี(ยนขาเหลก็รองรับนํ<าหนกัแผน่ 61,204.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 61,204.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 61,204.00 "
ระบายนํ<า Filling ของถงัคูลิ(งทาวเวอร์ เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั
ดาดฟ้า อาคาร 3
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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

204 จา้งไมคป์ระชุม, เครื(องอดัเสียง, 19,238.60 ตกลงราคา บริษทั  วชิยัเทรดดิ<ง (1983)  จาํกดั 19,238.60 บริษทั  วชิยัเทรดดิ<ง (1983)  จาํกดั 19,238.60 เนื(องจากผูร้ับจา้ง

เครื(องเล่นเทป มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

205 จา้งซ่อมเครื(องถ่ายเอกสาร 14,184.99 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 14,184.99 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 14,184.99 "
ของกลุ่มงานบริหารทรัพยส์ิน

206 จา้งเหมาซ่อมคู่สายโทรศพัท์ 9,900.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิr  นิสภคัรกุล 9,900.00 นายไชยฤทธิr  นิสภคัรกุล 9,900.00 "
ของหน่วยงานต่าง ๆ

207 จา้งซ่อมเครื(องสาํรองไฟฟ้า 2,400.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,400.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,400.00 "

208 จา้งซ่อมเปลี(ยนอุปกรณ์เมนตไ์ฟ 29,960.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 29,960.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 29,960.00 "
เครื(องปรับอากาศและแสงสวา่งที(มาจาก เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั
ตู ้MDB ชั<น 1 สกพ. กรุงเทพฯ

209 จา้งเปลี(ยนหมอ้นํ<าสุขภณัฑ์ 41,730.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 41,730.00 ร้านทิวาริม 41,730.00 "
พร้อมอุปกรณ์ หอ้งนํ<าชาย-หญิง 
อาคาร 9  ชั<น 5 สาํนกังาน ก.พ. 
จงัหวดันนทบุรี

210 จา้งซ่อมเครื(องปริ<นเตอร์ 13,100.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 13,100.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 13,100.00 "
และเครื(องคอมพิวเตอร์ (CPU)
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

211 จา้งดูดโคลน และทาํความสะอาด 47,080.00 ตกลงราคา บริษทั  เวิลดแ์พลนท ์เซ็นเตอร์  จาํกดั 47,080.00 บริษทั  เวิลดแ์พลนท ์เซ็นเตอร์  จาํกดั 47,080.00 เนื(องจากผูร้ับจา้ง

หอ้งเครื(องปัKมนํ<าระบบสปริงเกอร์ มีความชาํนาญ

สาํนกังาน ก.พ. (นนทบุรี) ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

212 จา้งซ่อมเครื(องปริ<นเตอร์ 2,500.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,500.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,500.00 "

213 จา้งซ่อมปรับปรุงเครื(องปรับอากาศ 48,685.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 48,685.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 48,685.00 "
แบบแยกส่วน ของหน่วยงานต่าง ๆ เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั
ณ สกพ. กรุงเทพฯ

214 จา้งซ่อมแซมพื<นโต๊ะประชุม ห้องรับรอง 6,420.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 6,420.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 6,420.00 "
อาคาร 2 ชั<น 1 สาํนกังาน ก.พ. (นนทบุรี)

215 จา้งซ่อมปรับปรุงท่อลม พร้อมเครื(อง 98,226.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 98,226.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 98,226.00 "
ปรับอากาศ ขนาด 50 ตนั อาคาร 5 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

216 ซื<อวสัดุไฟฟ้า 3,525.65 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัพรรดิr ฮาร์ดแวร์ 3,525.65 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัพรรดิr ฮาร์ดแวร์ 3,525.65 ราคาเหมาะสม

217 ซื<อลูกยางลมดูดเครื(องเรียงกระดาษ 5,350.00 ตกลงราคา บริษทั ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) จาํกดั 5,350.00 บริษทั ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) จาํกดั 5,350.00 ราคาเหมาะสม

218 ซื<อวสัดุเบด็เตล็ด 2,942.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัรพรรดิr ฮาร์ดแวร์ 2,942.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัรพรรดิr ฮาร์ดแวร์ 2,942.50 ราคาเหมาะสม
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

219 จา้งซ่อมสาย Fiber Optic (สายใยแกว้ 40,874.00 ตกลงราคา บริษทั คอมเทรดดิ<ง จาํกดั 40,874.00 บริษทั คอมเทรดดิ<ง จาํกดั 40,874.00 เนื(องจากผูร้ับจา้ง

นาํแสง) บริเวณหนา้หอ้งนํ<าชาย ชั<น 3 มีความชาํนาญ

สาํนกังาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

220 จา้งซ่อมบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า  71,173.19 ตกลงราคา บริษทั  อยูส่บายเอน็จิเนียริ(งเซอร์วิส  71,173.19 บริษทั  อยูส่บายเอน็จิเนียริ(งเซอร์วิส  71,173.19 "
และตู ้MDB  สาํนกังาน ก.พ. จาํกดั จาํกดั
จงัหวดันนทบุรี

221 จา้งซ่อมครุภณัฑส์าํนกังาน 11,095.90 ตกลงราคา ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 11,095.90 ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 11,095.90 "

222 จา้งซ่อมติดตั<งสายไฟฟ้าเมนตใ์หญ่ 96,524.70 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 96,524.70 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 96,524.70 "
ชั<น 1  อาคาร สกพ. กรุงเทพ ฯ เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

223 ซื<อวสัดุเบด็เตล็ด 1,262.60 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,262.60 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,262.60 ราคาเหมาะสม

224 เช่ารถ 79,000.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 79,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 79,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล 85,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 91,000.00 

225 เช่ารถบสัปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 18,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 18,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 19,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 20,000.00 
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226 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,900.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 4,900.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 4,900.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 5,900.00 

227 เช่ารถตูป้รับอากาศ 1,500.00 ตกลงราคา บริษทั ตรังทราเวิล แอนด ์อะเมซิ(ง ทราเวิล จาํกดั 1,500.00 บริษทั ตรังทราเวิล แอนด ์อะเมซิ(ง ทราเวิล จาํกดั 1,500.00 ราคาเหมาะสม

228 เช่ารถตูป้รับอากาศ 7,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 7,500.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 7,500.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 7,800.00 
3.บริษทั ศูนยท์่องเที(ยวเพื(อการศึกษา จาํกดั 8,000.00 

229 เช่ารถตูป้รับอากาศ 11,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 11,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 11,000.00 ราคาเหมาะสม

230 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,500.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 6,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 6,500.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที(ยวเพื(อการศึกษา จาํกดั 7,000.00 
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 6,800.00 

231 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 43,000.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 43,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 43,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล 46,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 49,000.00 

232 เช่ารถตูป้รับอากาศ 34,240.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 34,240.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 34,240.00 ราคาตํ(าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 35,000.00 

233 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,420.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 6,420.00         บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 6,420.00 ราคาตํ(าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 7,000.00         

234 เช่ารถตูป้รับอากาศ 12,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 12,500.00       หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 12,500.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 14,000.00       
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 15,500.00       
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235 เช่ารถตูป้รับอากาศ 32,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 32,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 32,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 36,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 40,000.00 

236 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 4,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 4,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที(ยวเพื(อการศึกษา จาํกดั 4,200.00 
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 4,500.00 

237 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,800.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 3,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 3,800.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 4,500.00 

238 เช่ารถ 52,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 52,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 52,500.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล 58,500.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 62,500.00 

239 เช่ารถบสัปรับอากาศ 16,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 16,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 16,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล 17,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 18,000.00 

240 เช่ารถตูป้รับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 12,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 12,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั ศูนยก์ารท่องเที(ยวเพื(อการศึกษา จาํกดั 13,000.00 
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 13,200.00 

241 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,066.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 4,066.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 4,066.00 ราคาตํ(าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 4,200.00 

242 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,527.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 6,527.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 6,527.00 ราคาตํ(าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 7,000.00 
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243 เช่ารถบสัปรับอากาศ 11,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 11,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 11,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล 14,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 18,000.00 

244 เช่ารถตูป้รับอากาศ 2,900.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 2,900.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 2,900.00 ราคาเหมาะสม

245 เช่ารถตูป้รับอากาศ 2,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 2,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 2,700.00 ราคาเหมาะสม

246 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 8,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 8,000.00 ราคาเหมาะสม

247 เช่ารถรับ - ส่งเจา้หนา้ที( พร้อมสมัภาระ 67,500.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 67,500.00 บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 67,500.00 ราคาตํ(าสุด
และเอกสารทางราชการ 2. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ็ม เอ็น เค เทรดดิ<ง แอนด ์เซอร์วสิ 73,300.00 

3. บริษทั แพค็แอนดโ์ก รีโลเคชั(น จาํกดั 81,500.00 
248 เช่ารถบสัปรับอากาศ 72,000.00 ตกลงราคา 1.  ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 72,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 72,000.00 ราคาตํ(าสุด

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 76,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 80,000.00 

249 เช่ารถตูป้รับอากาศ 2,033.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 2,033.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 2,033.00 ราคาตํ(าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 2,200.00 

250 เช่ารถบสัปรับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 6,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 6,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 7,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 8,000.00 

251 เช่ารถบสัปรับอากาศ 48,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 48,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 48,000.00 ราคาเหมาะสม
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252 เช่ารถบสัปรับอากาศ 30,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 30,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 30,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 36,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 39,000.00 

253 เช่ารถบสัปรับอากาศ 22,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์แทรเวล 22,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์แทรเวล 22,500.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั สินพนัแสนแทรเวลิ จาํกดั 25,000.00 

254 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,800.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 3,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 3,800.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 4,400.00 

255 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 4,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 4,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที(ยวเพื(อการศึกษา จาํกดั 4,200.00 

256 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 6,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 6,000.00 ราคาตํ(าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 6,500.00 

257 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,560.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 8,560.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 8,560.00 ราคาตํ(าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 9,000.00 

หนา้ที� 31 จาก 31


