
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื�ออุปกรณ์สาํหรับโครงการพฒันา 9,000,000.00 ประกวด 1. บริษทั คอม เทรดดิ�ง จาํกดั 8,959,645.00 บริษทั คอม เทรดดิ�ง จาํกดั 8,959,645.00 เสนอรายละเอียด

ระบบเครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ของ ราคา 2. บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชั5น- 8,965,000.00 คุณลกัษณะตรงตาม

สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ดว้ยวธิีการ     เทคโนโลย ีจาํกดั ที5สาํนกังาน ก.พ.

ทางอิเล็ก- 3. บริษทั โมทีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 8,980,000.00 กาํหนด
ทรอนิกส์ ราคาตํ5าสุด

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาดาํเนินโครงการศึกษา 1,770,000.00 พิเศษ มหาวทิยาลยัมหิดล 1,697,000.00 มหาวทิยาลยัมหิดล 1,697,000.00 เสนอรายละเอียด

ความคิดเห็นของผูม้ีส่วนเกี5ยวขอ้งกบั งานจา้งตรงตามที5

โครงการดึงดูดบณัฑิตผูม้ีศกัยภาพสูง สาํนกังาน ก.พ. กาํหนด

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการ 38,500.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สหบุญอวบ จาํกดั 38,500.00 บริษทั สหบุญอวบ จาํกดั 38,500.00 ราคาตํ5าสุด
2.บริษทั พริ�นแอนดแ์พคเซอร์วิสไลน ์จาํกดั 42,800.00 
3. Art Forum body of personal 49,500.00 

2 จา้งเหมาจดัหอ้งฝึกอบรม 3104 - 5 500.00 ตกลงราคา เงินสด 500.00 เงินสด 500.00 ราคาเหมาะสม

สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี
3 จา้งแยกสี Macintosh 2,140.00 ตกลงราคา บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 2,140.00 บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 2,140.00 ราคาเหมาะสม

4 จา้งถ่ายเอกสาร 4,941.00 ตกลงราคา ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 4,941.00 ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 4,941.00 ราคาเหมาะสม

5 จา้งถ่ายเอกสารและอดัรูปสี 5,230.00 ตกลงราคา เงินสด 5,230.00 เงินสด 5,230.00 ราคาเหมาะสม

6 จา้งถ่ายเอกสาร และจา้งถ่ายเอกสาร 10,955.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 10,955.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 10,955.00 ราคาเหมาะสม

พร้อมเขา้เล่ม
7 ซื�อยาเวชภณัฑ์ 3,118.37 ตกลงราคา องคก์ารเภสัชกรรม 3,118.37 องคก์ารเภสัชกรรม 3,118.37 ราคาเหมาะสม

8 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 4,888.80 ตกลงราคา องคก์ารเภสัชกรรม 4,888.80 องคก์ารเภสัชกรรม 4,888.80 ราคาเหมาะสม

9 จา้งถ่ายเอกสาร 6,910.10 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 6,910.10 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 6,910.10 ราคาเหมาะสม

10 ซื�อนํ�าดื5ม 4,400.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม
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11 จา้งพิมพค์ู่มือการประเมินผลการ 96,300.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ5ง จาํกดั 96,300.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ5ง จาํกดั 96,300.00 ราคาเหมาะสม

ปฏิบตัิราชการ :  ภาพรวมระบบ 2. บริษทั จสัพริ�นท ์จาํกดั 102,987.50 
บริหารผลงานและระบบประเมินผล
การปฏิบตัิราชการ

12 จา้งถ่ายเอกสาร 1,052.00 ตกลงราคา ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 1,052.00 ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 1,052.00 ราคาเหมาะสม

13 จา้งถ่ายเอกสาร 5,500.00 ตกลงราคา ร้านราญซีร็อค 5,500.00 ร้านราญซีร็อค 5,500.00 ราคาเหมาะสม

14 ซื�อนํ�าดื5ม 15,301.00 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิ_ หยดทิพย ์จาํกดั 15,301.00 บริษทั บริสุทธิ_ หยดทิพย ์จาํกดั 15,301.00 ราคาเหมาะสม

15 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 47,989.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 47,989.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 47,989.50 ราคาเหมาะสม

16 ซื�อนํ�าดื5ม 15,301.00 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิ_ หยดทิพย ์จาํกดั 15,301.00 บริษทั บริสุทธิ_ หยดทิพย ์จาํกดั 15,301.00 ราคาเหมาะสม

17 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 4,937.70 ตกลงราคา องคก์ารเภสัชกรรม 4,937.70 องคก์ารเภสัชกรรม 4,937.70 ราคาเหมาะสม

18 เช่าหอ้งประชุม 5,000.00 ตกลงราคา กิจการอาคารรับรอง สวสัดิการสตัหีบ 5,000.00 กิจการอาคารรับรอง สวสัดิการสตัหีบ 5,000.00 ราคาเหมาะสม

19 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 36,983.48 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 36,983.48 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 36,983.48 ราคาเหมาะสม

20 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 7,700.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 7,700.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 7,700.00 ราคาตํ5าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 8,988.00 
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

21 จา้งถ่ายเอกสาร 10,988.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 10,988.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 10,988.00 ราคาเหมาะสม

22 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,900.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 9,900.00 ร้านทองสุขคาํดี 9,900.00 ราคาเหมาะสม
   

23 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 10,000.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 10,000.00 ร้านทองสุขคาํดี 10,000.00 ราคาเหมาะสม
  

24 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 7,112.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 7,112.00 ร้านทองสุขคาํดี 7,112.00 ราคาเหมาะสม

25 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 19,900.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 19,900.00 ร้านทองสุขคาํดี 19,900.00 ราคาเหมาะสม
 

26 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 17,152.10 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั 17,152.10 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั 17,152.10 ราคาเหมาะสม

27 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,200.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,200.00 ราคาเหมาะสม

28 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  5,108.18 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั 5,108.18 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั 5,108.18 ราคาเหมาะสม
             
29 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  8,073.15 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,073.15 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,073.15 ราคาเหมาะสม
             
30 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  17,483.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 17,483.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 17,483.00 ราคาเหมาะสม
             
31 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,460.83 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,460.83 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,460.83 ราคาเหมาะสม
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32 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  3,536.00 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 3,536.00 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 3,536.00 ราคาเหมาะสม
             
33 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  2,530.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชั5น จาํกดั 2,530.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชั5น จาํกดั 2,530.00 ราคาเหมาะสม
             
34 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  8,881.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,881.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,881.00 ราคาเหมาะสม
             
35 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  3,160.00 ตกลงราคา ร้าน munkonggadget 3,160.00 ร้าน munkonggadget 3,160.00 ราคาเหมาะสม
             
36 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,932.70 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,932.70 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,932.70 ราคาเหมาะสม
             
37 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  10,887.25 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 10,887.25 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 10,887.25 ราคาเหมาะสม
             
38 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,934.70 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,934.70 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,934.70 ราคาเหมาะสม
             
39 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  18,230.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 18,230.00 ร้านทองสุขคาํดี 18,230.00 ราคาเหมาะสม
             
40 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  19,330.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 19,330.00 ร้านทองสุขคาํดี 19,330.00 ราคาเหมาะสม
             
41 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  29,600.00 ตกลงราคา บริษทั ภูมิมาช่า โปรดกัช์ จาํกดั 29,600.00 บริษทั ภูมิมาช่า โปรดกัช์ จาํกดั 29,600.00 ราคาเหมาะสม
             
42 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  27,809.30 ตกลงราคา 1. บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 27,809.30 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 27,809.30 ราคาตํ5าสุด
        2. ร้านทองสุขคาํดี 28,310.00    
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43 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  14,846.25 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 14,846.25 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 14,846.25 ราคาเหมาะสม
             
44 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  3,852.00 ตกลงราคา 1. บริษทั คอม เทรดดิ�ง จาํกดั 3,852.00 บริษทั คอม เทรดดิ�ง จาํกดั 3,852.00 ราคาตํ5าสุด
        2. บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,778.00    
45 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  21,576.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 21,576.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 21,576.50 ราคาเหมาะสม
             
46 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  15,343.80 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,343.80 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,343.80 ราคาเหมาะสม
             
47 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  10,872.72 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 10,872.72 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 10,872.72 ราคาเหมาะสม
             
48 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  28,922.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 28,922.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 28,922.10 ราคาเหมาะสม
             
49 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  47,213.75 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 47,213.75 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 47,213.75 ราคาเหมาะสม
             
50 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  11,340.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 11,340.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 11,340.00 ราคาเหมาะสม
             
51 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  49,500.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี5ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,500.00 บริษทั โอเชี5ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,500.00 ราคาเหมาะสม
             
52 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  5,778.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 5,778.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 5,778.00 ราคาเหมาะสม
             
53 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  29,040.23 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 29,040.23 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 29,040.23 ราคาเหมาะสม
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54 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  44,565.50 ตกลงราคา บริษทั ดี เอช เอ สยามวาลา จาํกดั 44,565.50 บริษทั ดี เอช เอ สยามวาลา จาํกดั 44,565.50 ราคาเหมาะสม
             
55 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  43,078.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 43,078.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 43,078.20 ราคาเหมาะสม
             
56 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  26,750.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 26,750.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 26,750.00 ราคาเหมาะสม
             
57 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  49,755.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี5ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 บริษทั โอเชี5ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 ราคาเหมาะสม
             
58 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  16,900.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 16,900.00 ร้านทองสุขคาํดี 16,900.00 ราคาเหมาะสม
             
59 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  12,412.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 12,412.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 12,412.00 ราคาเหมาะสม
             
60 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  12,481.55 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 12,481.55 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 12,481.55 ราคาเหมาะสม
             
61 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  38,787.50 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 38,787.50 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 38,787.50 ราคาเหมาะสม
             
62 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  48,128.60 ตกลงราคา บริษทั พี.พี.เอม็.ซพัพลาย จาํกดั 48,128.60 บริษทั พี.พี.เอม็.ซพัพลาย จาํกดั 48,128.60 ราคาเหมาะสม
             
63 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  12,981.24 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 12,981.24 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 12,981.24 ราคาเหมาะสม
             
64 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  400.00 ตกลงราคา กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 400.00 กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 400.00 ราคาเหมาะสม
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65 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  10,760.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 10,760.00 ร้านทองสุขคาํดี 10,760.00 ราคาเหมาะสม
             
66 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  48,034.44 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 48,034.44 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 48,034.44 ราคาเหมาะสม
             
67 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  6,034.80 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 6,034.80 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 6,034.80 ราคาเหมาะสม
             
68 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  41,516.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 41,516.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 41,516.00 ราคาเหมาะสม
             
69 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  38,020.31 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 38,020.31 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 38,020.31 ราคาเหมาะสม
             
70 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  30,811.72 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 30,811.72 ร้านเลิศทวกีิจ 30,811.72 ราคาเหมาะสม
             
71 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  49,755.00 ตกลงราคา บริษทั ร่มฉตัรอาภา จาํกดั 49,755.00 บริษทั ร่มฉตัรอาภา จาํกดั 49,755.00 ราคาเหมาะสม
             
72 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  49,755.00 ตกลงราคา บริษทั ร่มฉตัรอาภา จาํกดั 49,755.00 บริษทั ร่มฉตัรอาภา จาํกดั 49,755.00 ราคาเหมาะสม
             
73 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  48,236.67 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 48,236.67 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 48,236.67 ราคาเหมาะสม
             
74 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  35,012.54 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 35,012.54 ร้านเลิศทวกีิจ 35,012.54 ราคาเหมาะสม
             
75 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  49,541.00 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 49,541.00 ร้านเลิศทวกีิจ 49,541.00 ราคาเหมาะสม
             

หนา้ที� 9 จาก 18



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

76 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  40,750.95 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 40,750.95 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 40,750.95 ราคาเหมาะสม
             
77 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  31,178.73 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 31,178.73 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 31,178.73 ราคาเหมาะสม
             
78 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  9,951.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 9,951.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 9,951.00 ราคาเหมาะสม
             
79 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  8,185.50 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 8,185.50 ร้านเลิศทวกีิจ 8,185.50 ราคาเหมาะสม
             
80 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,092.75 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,092.75 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,092.75 ราคาเหมาะสม
             
81 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  49,981.84 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 49,981.84 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 49,981.84 ราคาเหมาะสม
             
82 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,550.00 ตกลงราคา บริษทั อุตสาหกรรมกระดาษ 4,550.00 บริษทั อุตสาหกรรมกระดาษ 4,550.00 ราคาเหมาะสม
        บางปะอิน จาํกดั  บางปะอิน จาํกดั   
83 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  813.20 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 813.20 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 813.20 ราคาเหมาะสม
             
84 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  3,745.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 3,745.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 3,745.00 ราคาเหมาะสม
             
85 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  3,988.96 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 3,988.96 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 3,988.96 ราคาเหมาะสม
             
86 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  3,424.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 3,424.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 3,424.00 ราคาเหมาะสม
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87 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  791.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 791.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 791.80 ราคาเหมาะสม
             
88 ซื�อหนงัสือภาษาองักฤษ 20,799.00 ตกลงราคา เงินสด 20,799.00 เงินสด 20,799.00 ราคาเหมาะสม
             
89 ซื�อหนงัสือภาษาองักฤษ 13,382.00 ตกลงราคา เงินสด 13,382.00 เงินสด 13,382.00 ราคาเหมาะสม
             
90 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  2,867.60 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,867.60 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,867.60 ราคาเหมาะสม
             
91 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  41,516.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 41,516.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 41,516.00 ราคาเหมาะสม
             
92 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  2,145.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,145.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,145.00 ราคาเหมาะสม
             
93 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  2,157.12 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,157.12 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,157.12 ราคาเหมาะสม
             
94 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  2,311.20 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,311.20 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,311.20 ราคาเหมาะสม
             
95 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  1,070.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,070.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,070.00 ราคาเหมาะสม
             
96 ซื�อดอกไม้ 500.00 ตกลงราคา เงินสด 500.00 เงินสด 500.00 ราคาเหมาะสม
             
97 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  17,447.42 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 17,447.42 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 17,447.42 ราคาเหมาะสม
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98 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  1,200.00 ตกลงราคา เงินสด 1,200.00 เงินสด 1,200.00 ราคาเหมาะสม
             
99 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  49,755.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี5ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 บริษทั โอเชี5ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 ราคาเหมาะสม
             
100 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  5,350.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี5ยนเปเปอร์ จาํกดั 5,350.00 บริษทั โอเชี5ยนเปเปอร์ จาํกดั 5,350.00 ราคาเหมาะสม
             
101 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  39,750.50 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 39,750.50 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 39,750.50 ราคาเหมาะสม
             
102 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  312.00 ตกลงราคา เงินสด 312.00 เงินสด 312.00 ราคาเหมาะสม
             
103 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,410.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,410.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,410.00 ราคาเหมาะสม
             
104 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  31,831.43 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 31,831.43 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 31,831.43 ราคาเหมาะสม
             
105 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  49,562.40 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,562.40 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,562.40 ราคาเหมาะสม
             
106 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  10,200.00 ตกลงราคา บริษทั ดีวา่ทราเวล จาํกดั 10,200.00 บริษทั ดีวา่ทราเวล จาํกดั 10,200.00 ราคาเหมาะสม
             
107 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  36,000.00 ตกลงราคา บริษทั ดีวา่ทราเวล จาํกดั 36,000.00 บริษทั ดีวา่ทราเวล จาํกดั 36,000.00 ราคาเหมาะสม
             
108 ซื�อโล่ 13,000.00 ตกลงราคา ร้านวจิิตร พานิช 13,000.00 ร้านวจิิตร พานิช 13,000.00 ราคาเหมาะสม
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

109 ซื�อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 7,245.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,245.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,245.00 ราคาเหมาะสม
             
110 ซื�อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 7,845.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,845.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,845.00 ราคาเหมาะสม
             
111 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  12,003.26 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 12,003.26 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 12,003.26 ราคาเหมาะสม
             
112 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,996.90 ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 4,996.90 บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 4,996.90 ราคาเหมาะสม
             
113 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  5,380.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 5,380.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 5,380.00 ราคาเหมาะสม
             
114 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  7,490.00 ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วิศวการ จาํกดั 7,490.00 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วิศวการ จาํกดั 7,490.00 ราคาเหมาะสม
             
115 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  6,942.16 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,942.16 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,942.16 ราคาเหมาะสม
             
116 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,894.18 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,894.18 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,894.18 ราคาเหมาะสม
             
117 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  3,292.39 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,292.39 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,292.39 ราคาเหมาะสม
             
118 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  41,211.05 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 41,211.05 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 41,211.05 ราคาเหมาะสม
             
119 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  720.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 720.00 ร้านอุดมพานิช 720.00 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

120 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  1,480.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 1,480.00 ร้านอุดมพานิช 1,480.00 ราคาเหมาะสม

             
121 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  23,023.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 23,023.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 23,023.75 ราคาเหมาะสม

             
122 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  10,387.56 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 10,387.56 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 10,387.56 ราคาเหมาะสม

             
123 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  10,272.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 10,272.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 10,272.00 ราคาเหมาะสม

             
124 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,969.08 ตกลงราคา ร้านวฒันาเทรดดิ�ง 4,969.08 ร้านวฒันาเทรดดิ�ง 4,969.08 ราคาเหมาะสม

             
125 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  17,376.80 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 17,376.80 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 17,376.80 ราคาเหมาะสม

             
126 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,090.61 ตกลงราคา ร้านวฒันาเทรดดิ�ง 4,090.61 ร้านวฒันาเทรดดิ�ง 4,090.61 ราคาเหมาะสม

             
127 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  4,494.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 4,494.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 4,494.00 ราคาเหมาะสม

             
128 ซื�อวสัดุสาํนกังาน  36,187.99 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 36,187.99 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 36,187.99 ราคาเหมาะสม
             

หนา้ที� 14 จาก 18
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

129 จา้งตรวจเช็คและซ่อมไฟชอ้ท 39,055.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 39,055.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 39,055.00 เนื5องจากผูร้ับจา้ง

ชั�น 2,3 อาคาร สกพ. กรุงเทพ ฯ เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

130 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 19,930.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 19,930.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 19,930.00 "
และเครื5องโทรสาร

131 จา้งเหมาเดินสายสญัญาณ UTP Cat5e 55,212.00 ตกลงราคา บริษทั คอมเทรดดิ�ง จาํกดั 55,212.00 บริษทั คอมเทรดดิ*ง จาํกดั 55,212.00 "
Enhanced Cable (Wireless LAN) 
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

132 จา้งเบด็เตล็ด 1,820.00 ตกลงราคา เงินสด 1,820.00 เงินสด 1,820.00 "

133 จา้งขนยา้ยครุภณัฑแ์ละเอกสาร 6,600.00 ตกลงราคา เงินสด 6,600.00 เงินสด 6,600.00 "

134 ซื�อวสัดุเบด็เตล็ด 7,490.00 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 7,490.00 บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 7,490.00 ราคาเหมาะสม

135 ซื�อวสัดุอุปกรณ์ เพื5อใชใ้นการซ่อมแซม 21,806.60 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 21,806.60 บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 21,806.60 ราคาเหมาะสม

งาน ณ สาํนกังาน ก.พ. (นนทบุรี)
136 ซื�อวสัดุเบด็เตล็ด 3,338.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัรพรรดิ_ ฮาร์ดแวร์ 3,338.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัรพรรดิ3 ฮาร์ดแวร์ 3,338.40 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

137 จา้งซ่อมปรับปรุงเปลี5ยน T - way Value 98,654.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ5ง & 98,654.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 98,654.00 เนื5องจากผูร้ับจา้ง

คอลยน์ํ�าเยน็ หอ้งประชุม 3310 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

138 จา้งซ่อมแซมสี และขดัทาํความสะอาด 58,315.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 58,315.00 ร้านทิวาริม 58,315.00 "
หินแกรนิต บริเวณอาคาร 1 
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

139 จา้งซ่อมคู่สายโทรศพัทข์องหน่วยงาน 7,200.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ_  นิสภคัรกุล 7,200.00 นายไชยฤทธิ3  นิสภคัรกุล 7,200.00 "
ต่าง ๆ ภายในสาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ

140 จา้งซ่อมแซมหอ้งประธาน ก.พ.ค. ชั�น 3 66,126.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 66,126.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 66,126.00 "

141 จา้งซ่อมปรับปรุงเปลี5ยนอุปกรณ์ 92,940.20 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ5ง & 92,940.20 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 92,940.20 "
เมนตไ์ฟ สาํหรับใช ้ชั�น 2,3 สกพ. เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

กรุงเทพฯ
142 จา้งซ่อมปรับปรุงโครงเหล็ก 98,953.60 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ5ง & 98,953.60 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 98,953.60 "

Hanger Support Catwalk เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

หอประชุมสุขมุนยัประดิษฐ
143 ซื�อวสัดุเบด็เตล็ด 1,688.46 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 1,688.46 บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 1,688.46 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

144 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และ 19,300.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 19,300.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 19,300.00 เนื5องจากผูร้ับจา้ง

เครื5องทาํสาํเนา CD-DVD DUPLICATOR มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

145 จา้งซ่อมเกา้อี�ประชุม ณ สกพ. กรุงเทพ ฯ 2,140.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 2,140.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 2,140.00 "

146 จา้งขนยา้ยกล่องบรรจุเอกสาร 2,500.00 ตกลงราคา บริษทั  เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั5น  2,500.00 บริษทั  เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั�น  2,500.00 "
ของกลุ่มงานคลงั จาํกดั จาํกดั

147 ซื�อวสัดุเบด็เตล็ด 644.00 ตกลงราคา เงินสด 644.00 เงินสด 644.00 ราคาเหมาะสม

148 เช่ารถบสัปรับอากาศ 75,000.00       ตกลงราคา 1. บริษทั ดีวา่ทราเวล เซอร์วสิ จาํกดั 75,000.00 บริษทั ดีวา่ทราเวล เซอร์วสิ จาํกดั 75,000.00 ราคาตํ5าสุด
2.บริษทั บีเฟิร์ส ทราเวล จาํกดั 78,000.00 
3. บริษทั พีพี อินโดไชน่า อินเตอร์ ทราเวล จาํกดั 81,000.00 

149 เช่ารถบสัปรับอากาศ 36,000.00       ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 36,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 36,000.00 ราคาตํ5าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 39,000.00 
3.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 42,000.00 

150 เช่ารถบสัปรับอากาศ 36,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 36,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 36,000.00 ราคาตํ5าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล 38,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 40,000.00 
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

151 เช่ารถบสัปรับอากาศ 99,900.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ดีวา่ทราเวล เซอร์วสิ จาํกดั 99,900.00 บริษทั ดีวา่ทราเวล เซอร์วสิ จาํกดั 99,900.00 ราคาตํ5าสุด
2.บริษทั บีเฟิร์ส ทราเวล จาํกดั 13,500.00 
3. บริษทั พีพี อินโดไชน่า อินเตอร์ ทราเวล จาํกดั 139,500.00 

152 เช่ารถตูป้รับอากาศ 36,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 36,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 36,000.00 ราคาเหมาะสม

153 เช่ารถรับ - ส่งเจา้หนา้ที5 พร้อมสมัภาระ 25,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 25,000.00 บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 25,000.00 ราคาตํ5าสุด
และเอกสารทางราชการ 2. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเอ็ม เอ็น เค เทรดดิ�ง แอนด ์เซอร์วสิ 27,100.00 

3. บริษทั แพค็แอนดโ์ก รีโลเคชั5น จาํกดั 29,900.00 
154 เช่ารถตูป้รับอากาศ 25,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ชยัอิสานทวัร์ จาํกดั 25,000.00 บริษทั ชยัอิสานทวัร์ จาํกดั 25,000.00 ราคาตํ5าสุด

2. บริษทั อุบลสุรชยัทวัร์ จาํกดั 28,000.00 
155 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เอเบิลกรุ๊ป จาํกดั 3,600.00 บริษทั เอเบิลกรุ๊ป จาํกดั 3,600.00 ราคาตํ5าสุด

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 4,000.00 

หนา้ที� 18 จาก 18


