
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันานกับริหาร 33,000,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 33,000,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพใน 33,000,000.00 ตามมติ ครม.

ระดบัสูง (โครงการพฒันาผูน้าํที�มี ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ ราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ สนนัสนุนให้

วสิัยทศัน์และคุณธรรมในภาครัฐ) พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) ดาํเนินการจา้ง

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดโ้ดยตรงตาม

กลุ่มที� 1 ระเบียบขอ้ 83 (4) 

ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนพฤศจิกายน  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 จา้งเหมาดาํเนินโครงการพฒันา 3,050,000.00 พิเศษ บริษทั แพคริม ลีดเดอร์ชิป 2,950,000.00 บริษทั แพคริม ลีดเดอร์ชิป 2,950,000.00 เสนอรายละเอียด

ศกัยภาพขา้ราชการในระบบขา้ราชการ เซ็นเตอร์ จาํกดั เซ็นเตอร์ จาํกดั งานจา้งตรงตาม

ผูม้ีผลสัมฤทธิB สูงในรูปแบบหลกัสูตร ขอ้กาํหนดของ

บงัคบั สาํนกังาน ก.พ. 

ราคาเหมาะสม

2 จา้งเหมาดาํเนินโครงการพฒันา 3,356,000.00 พิเศษ บริษทั เอพีเอม็ เลิร์นนิ�ง จาํกดั 3,350,000.00 บริษทั เอพีเอม็ เลิร์นนิ�ง จาํกดั 3,350,000.00 "

สมรรถนะขา้ราชการในระบบ
ขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิB สูงในรูปแบบ

หลกัสูตรบงัคบัเลือก

3 จา้งเหมาดาํเนินการจดัพิธีถวายสัตย์ 2,000,000.00 พิเศษ บริษทั อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 1,890,000.00 บริษทั อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 1,890,000.00 "

ปฏิญาณ

4 จดัประชุมประจาํปี 1,200,000.00 พิเศษ บริษทั อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 1,199,500.00 บริษทั อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 1,199,500.00 "

5 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานหอ้ง 2,368,363.00 พิเศษ บริษทั เอน็เจ อินทีเรีย คอร์ปอเรชั�น 2,360,000.00 บริษทั เอน็เจ อินทีเรีย คอร์ปอเรชั�น 2,360,000.00 "

ประชุมจินดา ณ สงขลา สาํนกังาน ก.พ. จาํกดั จาํกดั
จงัหวดันนทบุรี
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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

6 เช่ารถประจาํตาํแหน่งเลขาธิการ ก.พ. 655,600.00 พิเศษ บริษทั สยามคาร์เรนท ์จาํกดั 611,893.33 บริษทั สยามคาร์เรนท ์จาํกดั 611,893.33 เสนอคุณลกัษณะเฉพาะ

ถูกตอ้งตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ. 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

1 จา้งพิมพห์นงัสือถาม - ตอบ 99,510.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 99,510.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 99,510.00 ราคาตํ�าสุด
เรื�องการเลื�อนเงินเดือนขา้ราชการ 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามลดา 102,720.00 
พลเรือนสามญั ตามกฎ ก.พ. 3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ์ 110,745.00 
วา่ดว้ยการเลื�อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

2 จา้งถ่ายเอกสาร 6,270.00 ตกลงราคา ร้านปฐมบุญ ก๊อปปีN 6,270.00 ร้านปฐมบุญ ก๊อปปีN 6,270.00 ราคาเหมาะสม

3 เช่าเตน็ท ์ทรงจั�ว 5,778.00 ตกลงราคา 1. บริษทั แสงทองผา้ใบ จาํกดั 5,778.00 บริษทั แสงทองผา้ใบ จาํกดั 5,778.00 ราคาตํ�าสุด
2.ร้านผา้ใบดวงธรรม 7,383.00 
3. บริษทั สหศรีบูรพาผา้ใบ จาํกดั 8,025.00 

4 จา้งทาํตรายาง 500.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 500.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 500.00 ราคาเหมาะสม

5 ซืNอนํNาดื�ม 14,382.94 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิB หยดทิพย ์จาํกดั 14,382.94 บริษทั บริสุทธิB หยดทิพย ์จาํกดั 14,382.94 ราคาเหมาะสม

6 ซืNอวสัดุงานบา้นงานครัว 95,979.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 95,979.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 95,979.00 ราคาเหมาะสม

7 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 99,510.00 ตกลงราคา 1. ร้านปกรณ์ 99,510.00 ร้านปกรณ์ 99,510.00 ราคาตํ�าสุด
พร้อมพิมพส์ัญลกัษณ์ 2. บริษทั เอดดูเคเตอร์ จาํกดั 101,650.00 

3. หา้งหุน้ส่วนสามญับณัฑิตนอ้ย 102,720.00 
8 จา้งเคลือบ ย.ูว.ี 882.32 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 882.32 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 882.32 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

9 จา้งพิมพค์ู่มือกิจกรรมการพฒันา 98,761.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แมนไคนด ์มีเดีย 98,761.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แมนไคนด ์มีเดีย 98,761.00 ราคาตํ�าสุด
ขา้ราชการและผูเ้กี�ยวขอ้ง 2. บริษทั เคพีเจ เอนเตอร์ไพรซ์ จาํกดั 117,600.00 
ภายใตร้ะบบ HiPPS
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

10 เช่าหอ้งประชุม 6,000.00 ตกลงราคา โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 6,000.00 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 6,000.00 ราคาเหมาะสม

กาญจนบุรี กาญจนบุรี
11 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมพิมพโ์ลโก้ 18,500.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 18,500.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 18,500.00 ราคาตํ�าสุด

2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 21,400.00 
12 จา้งทาํตรายาง 1,080.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,080.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,080.00 ราคาเหมาะสม

13 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 4,800.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 4,800.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 4,800.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 5,457.00 

14 จา้งไสกาวคู่มือ 2,614.01 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิNง เซ็นเตอร์ 2,614.01 คณะบุคคล ไบน์ดิNง เซ็นเตอร์ 2,614.01 ราคาเหมาะสม

15 จา้งทาํตรายาง 4,140.90 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสากลตรายางและการพมิพ์ 4,140.90 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสากลตรายางและการพมิพ์ 4,140.90 ราคาเหมาะสม

16 ซืNอนํNาดื�ม 4,400.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม

17 จา้งทาํตรายาง 700.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 700.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 700.00 ราคาเหมาะสม

18 ซืNอหนงัสือ 250.00 ตกลงราคา เงินสด 250.00 เงินสด 250.00 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

19 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 963.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 963.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 963.00 ราคาเหมาะสม

20 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 29,692.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 29,962.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 29,962.50 ราคาเหมาะสม

21 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 18,725.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) จาํกดั 18,725.00 บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) จาํกดั 18,725.00 ราคาเหมาะสม

22 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 4,948.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 ราคาเหมาะสม

23 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 8,185.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,185.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,185.50 ราคาเหมาะสม

24 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 4,948.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 ราคาเหมาะสม

25 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 6,270.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,270.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,272.20 ราคาเหมาะสม

26 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 7,800.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 7,800.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 7,800.30 ราคาเหมาะสม

27 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 1,267.95 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,267.95 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,267.95 ราคาเหมาะสม

28 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 20,032.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 20,032.00 ร้านทองสุขคาํดี 20,032.00 ราคาเหมาะสม

29 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 23,347.40 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 23,347.40 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 23,347.40 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

30 ซืNอวสัดุสาํนกังาน ตกลงราคา 1. ร้านเทพกญัญา 46,254.00 ร้านเทพกญัญา 46,254.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 48,201.36 

31 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 20,430.00 ตกลงราคา ร้านปกรณ์ 20,430.00 ร้านปกรณ์ 20,430.00 ราคาเหมาะสม

32 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 12,800.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 12,800.00 ร้านทองสุขคาํดี 12,800.00 ราคาเหมาะสม

33 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 10,058.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) จาํกดั 10,058.00 บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) จาํกดั 10,058.00 ราคาเหมาะสม

34 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 7,973.64 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 7,973.64 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 7,973.64 ราคาเหมาะสม

35 ซืNอของที�ระลึกในการดูงาน 3,000.00 ตกลงราคา เงินสด 3,000.00 เงินสด 3,000.00 ราคาเหมาะสม

36 ซืNอปกผา้ไหมสาํหรับใส่ประกาศ 6,720.00 ตกลงราคา เงินสด 6,720.00 เงินสด 6,720.00 ราคาเหมาะสม

37 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 400.00 ตกลงราคา กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 700.00 กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 700.00 ราคาเหมาะสม

38 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 958.72 ตกลงราคา วฒันาเทรดดิNง 958.72 วฒันาเทรดดิNง 958.72 ราคาเหมาะสม

39 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 12,979.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 12,979.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 12,979.10 ราคาเหมาะสม

40 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 4,862.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 4,862.00 ร้านอุดมพานิช 4,862.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที� 7 จาก 13



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

41 ซืNอพวงมาลาดอกไม้ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านปัทมาภรณ์ฟลอรีส 3,000.00 ร้านปัทมาภรณ์ฟลอรีส 3,000.00 ราคาเหมาะสม

42 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 2,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุดมสาส์น 2,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุดมสาส์น 2,700.00 ราคาเหมาะสม

43 ซืNอหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 7,575.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 7,575.00 ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 7,575.00 ราคาเหมาะสม

44 ซืNอหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 7,090.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 7,090.00 ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 7,090.00 ราคาเหมาะสม

45 ซืNอหนงัสือวารสารการบริหารคน 480.00 ตกลงราคา สมาคมการจดัการงานบุคคล 480.00 สมาคมการจดัการงานบุคคล 4,800.00 ราคาเหมาะสม

แห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย
46 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 5,184.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 5,184.00 ร้านเทพกญัญา 5,184.00 ราคาเหมาะสม

47 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 2,780.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 2,780.00 ร้านอุดมพานิช 2,780.00 ราคาเหมาะสม

48 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 7,000.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 7,000.00 ร้านบวรไตรรงค์ 7,000.00 ราคาเหมาะสม

49 ซืNอวสัดุไฟฟ้า 13,375.00 ตกลงราคา บริษทั เอสเทล จาํกดั 13,375.00 บริษทั เอสเทล จาํกดั 13,375.00 ราคาเหมาะสม

50 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 400.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 400.00 ร้านบวรไตรรงค์ 400.00 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

51 จา้งติดตั	งโคมไฟแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์ 94,695.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 94,695.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 94,695.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

เพิ�มเติม บริเวณหอ้งทาํงาน สพค. ชั	น 3 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

52 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ 36,808.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 36,808.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 36,808.00 "

แบบแยกส่วนหอ้งทาํงานฝ่ายบริหาร เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

และหอ้งประชุม ชั	น 2 

สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ
53 จา้งซ่อมเครื�องเรียงเอกสาร ของ สพค. 1,605.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บุญมา ซพัพลาย 1,605.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บุญมา ซพัพลาย 1,605.00 "

54 จา้งซ่อมเครื�องปรับอากาศแยกส่วน 44,084.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 44,084.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 44,084.00 "
ของหน่วยงานต่าง ๆ

ณ  สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั
55 จา้งเปลี�ยนกระจกและทาํช่อง SERVICE 5,885.00 ตกลงราคา บริษทั ที.พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 5,885.00 บริษทั ที.พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 5,885.00 "

ณ บริเวณ ชั	น 4 อาคารสาํนกังาน ก.พ.

กรุงเทพฯ

56 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 5,650.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 5,650.00 ร้านบวรไตรรงค์ 5,650.00 ราคาเหมาะสม

57 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 8,800.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 8,800.00 ร้านบวรไตรรงค์ 8,800.00 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

58 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 15,300.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 15,300.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 15,300.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

59 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 3,700.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,700.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,700.00 "

60 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 11,600.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 11,600.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 11,600.00 "

61 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 5,350.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 5,350.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 5,350.00 "

62 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 5,800.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 5,800.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 5,800.00 "

63 จา้งซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์ 1,550.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,550.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,550.00 "

64 จา้งเหมาซ่อมคู่สายโทรศพัท์ 17,000.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิB  นิสภคัรกุล 17,000.00 นายไชยฤทธิB  นิสภคัรกุล 17,000.00 "
ของหน่วยงานต่าง ๆ

65 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 10,700.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 10,700.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 10,700.00 "
และเครื�องโทรสาร
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

66 จา้งทาสี บริเวณอาคาร 9 ชัNน 1 12,840.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 12,840.00 ร้านทิวาริม 12,840.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

(ดา้นนอก) ณ สาํนกังาน ก.พ. มีความชาํนาญ

จงัหวดันนทบุรี ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

67 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ 41,516.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 41,516.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 41,516.00 "
แยกส่วนบริเวณ ชัNน 1 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ
68 จา้งทาํช่อง SERVICE ณ ชัNน 4 1,605.00 ตกลงราคา บริษทั ที.พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 1,605.00 บริษทั ที.พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 1,605.00 "

สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ
69 จา้งติดตัNงไฟประดบัวนัเฉลิมฯ 66,035.00 ตกลงราคา นายสุวฒัน์  เจริญทรัพย์ 66,035.00 นายสุวฒัน์  เจริญทรัพย์ 66,035.00 "

70 จา้งซ่อมเครื�องปริNนเตอร์ 7,800.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 7,800.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 7,800.00 "
และเครื�องคอมพิวเตอร์ (CPU) 

71 จา้งซ่อมอุปกรณ์และเปลี�ยนผา้ม่านชาํรุด 93,372.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 93,372.00 ร้านทิวาริม 93,372.00 "

72 จา้งซ่อมปรับปรุงประตเูหลก็มว้น,ติดตัNง 44,050.00 ตกลงราคา นายวชัระ สทอ้นดี 44,050.00 นายวชัระ สทอ้นดี 44,050.00 "
CHAMBER ครอบฝาท่อร้อยสายไฟ
และปรับปรุงแสงสวา่งส่องบอร์ดข่าว 

ณ สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ
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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

73 ซืNอตน้ไม้ 3,920.00 ตกลงราคา ร้านสวนเจริญ 3,920.00 ร้านสวนเจริญ 3,920.00 ราคาเหมาะสม

74 ซืNอวสัดุสาํนกังาน 1,571.50 ตกลงราคา บริษทั  สรรพสินคา้ตัNงฮัNวเส็ง  จาํกดั 1,571.50 บริษทั  สรรพสินคา้ตัNงฮัNวเส็ง  จาํกดั 1,571.50 ราคาเหมาะสม

75 ซืNอมูลี�พร้อมติดตัNงบริเวณหอ้งทาํงาน 60,027.00 ตกลงราคา ร้านปารดา ดีไซน์ผา้ม่าน 60,027.00 ร้านปารดา ดีไซน์ผา้ม่าน 60,027.00 ราคาเหมาะสม

ของสพค. ชัNน 3 อาคาร สกพ. กรุงเทพฯ

76 เช่ารถรับ - ส่งเจา้หนา้ที� 33,400.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 33,400.00 บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 33,400.00 ราคาตํ�าสุด
พร้อมสัมภาระและเอกสารทางราชการ 2. บริษทั แพค็แอนดโ์ก รีโลเคชั�น จาํกดั 37,200.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เอน็ เค
    เทรดดิNง แอนด ์เซอร์วสิ 37,200.00 

77 เช่ารถบสัปรับอากาศ 72,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เวคินทร์ แทรเวล 72,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 72,000.00 ราคาตํ�าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 76,000.00 
3.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 80,000.00 

78 เช่ารถบสัปรับอากาศ 44,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวิชญ ์ แทรเวล 44,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์ แทรเวล 44,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 48,000.00 

79 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. นายสมใจ  รักเรืองเดช 6,000.00 นายสมใจ รักเรืองเดช 6,000.00 ราคาเหมาะสม

2. นายชลิต  วปิระกษิต 6,300.00 
3.นายภานุวฒัน์  กลบัการ 6,600.00 

80 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 87,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เวคินทร์ แทรเวล 87,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 87,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 92,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 97,000.00 
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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

81 เช่ารถตูป้รับอากาศ 46,010.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 46,010.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 46,010.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 47,000.00 

82 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช.วฒันาคาร์เร้นท์ 5,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช.วฒันาคาร์เร้นท์ 5,400.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายเสกสรร  สัมฤทธิB 6,000.00 
3. บริษทั ชาญชยัทวัร์ จาํกดั 6,000.00 

83 เช่ารถบสัปรับอากาศ 40,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เวคินทร์ แทรเวล 40,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 40,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 42,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 44,000.00 

84 เช่ารถ 19,500.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เวคินทร์ แทรเวล 19,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 19,500.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล 21,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 22,500.00 
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