
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาด าเนินโครงการการ 1,000,000.00   ตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 1,000,000.00   มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 1,000,000.00   ยื่นข้อเสนอ

ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ในราชการ (สถาบันทีป่รึกษา ในราชการ (สถาบันทีป่รึกษา โครงการ

สมรรถนะในการบริหารทรัพยากร เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพใน เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพใน ตรงตามที่

บุคคลในราชการพลเรือน : กิจกรรม ราชการ) ราชการ) ส านักงาน ก.พ.

การจัดท ารายงานการบริหาร ก าหนดและ

ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ เสนอราคา

พลเรือนประจ าปีงบประมาณ 2554 เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนมีนาคม 2555
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือขายโทรทัศน์ LED 367,500.00    สอบราคา 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ็ม ซี 393,225.00   บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จ ากัด 307,650.00    เสนอรายละเอยีด

   มัลติมีเดีย กรุ๊ป คุณลักษณะ

2.บริษัท วิชัยเทรดด้ิง (1983) จ ากัด 370,755.00 ถูกต้องครบถ้วน

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คริสตัล 439,446.00 ตรงตามที่

   อิเลคทรอนิค ส านักงาน ก.พ. 

4.บริษัท พรีวิวซิสเต็มส์ จ ากัด 386,484.00 ก าหนดและ

5.บริษัท บีทูจี ซัพพลาย แอนด์ 343,350.00 เสนอราคา

   เซอร์วิส จ ากัด ต่ าสุด

6.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว คอม 354,900.00 

   แอนด์ มีเดีย

7.บริษัท ทวีลาภ โกลเด้น บริดจ์ 403,785.90 

   (1999) จ ากัด

8.บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จ ากัด 307,650.00 

9.บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด 539,280.00 

10.บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์ จ ากัด 381,990.00 

11.บริษัท แอตลันต้า ออโตเมชั่น 311,209.50 

    จ ากัด

12.บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล 324,242.01 

    โปรดักส์ จ ากัด

13.บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ากัด 376,372.50 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาด าเนินโครงการเสริมสร้าง 1,050,000.00 พิเศษ บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป 1,036,000.00 บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป 1,036,000.00 เสนอรายละเอยีด

และพัฒนาสมรรถนะส าหรับ เซ็นเตอร์ จ ากัด เซ็นเตอร์ จ ากัด งานจ้างฯ

ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ตรงตามที่

ประจ าปี 2555 ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 ซ้ือขายเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบ Tablet 356,000.00 พิเศษ บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล- 352,800.00 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล- 352,800.00 เสนอรายละเอยีด

โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด คุณลักษณะ

ถูกต้องครบถ้วน

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาด าเนินโครงการเสริมสร้าง 237,500.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 220,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 220,000.00 เสนอรายละเอยีด

ความรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตก าแพงแสน งานจ้างฯ

ข้าราชการ ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างเหมาด าเนินการผลิตและเผยแพร่ 4,338,900.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4,300,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4,300,000.00 "

ส่ือส าหรับการฝึกอบรม โครงการ (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา) (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา)

รณรงค์เผยแพร่เพือ่การเรียนรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

และการรักษาจรรยาข้าราชการ
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างพิมพ์หนังสือ Ordinary Civil 99,831.00 ตกลงราคา 1.ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,831.00 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,831.00 ราคาต่ าสุด

Servants in Thailand 2010 2.อมรการพิมพ์ 125,190.00 

และหนังสือ Civilian Workforce 3.โรงพิมพ์ เทียมฝ่าการพิมพ์ 134,820.00 

in Thailand 2010

2 จ้างพิมพ์หนังสือพกติดตัวเร่ือง 50,290.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนสามัญนติิบคุคลเจีย้ฮ้ัว 50,290.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคลเจี้ยฮ้ัว 50,290.00 ราคาต่ าสุด

"เรียนรู้ตามพระบรมราโชวาท 2.บริษัท โรงพิมพ์หยี่เฮง จ ากัด 53,500.00 

สู่การปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย" 3.บริษัท แจ๊ส เพอร์ ปร้ิน จ ากัด 55,600.00 

3 จ้างเหมาจัดหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 4,000.00 ตกลงราคา นายวีระพันธ์  จันทอก 4,000.00 นายวีระพันธ์  จันทอก 4,000.00 ราคาเหมาะสม

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,408.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 15,408.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 15,408.00 ราคาเหมาะสม

5 จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ 99,991.50 ตกลงราคา 1.บริษัท นภสัสร การพิมพ์ (กติติชยั) จ ากดั 99,991.50 บริษัท นภัสสร การพมิพ ์(กิตติชัย) จ ากัด 99,991.50 ราคาต่ าสุด

สหภาพข้าราชการ 2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เม็ดทรายพร้ินต้ิง 101,650.00 

3.บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 113,445.00 

6 เช่าห้องประชุม 16,000.00 ตกลงราคา โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 16,000.00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 16,000.00 ราคาเหมาะสม

(บริษัท โกลเด้นแอสเซ็ท จ ากัด) (บริษัท โกลเด้นแอสเซ็ท จ ากัด)

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 36,915.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 36,915.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 36,915.00 ราคาเหมาะสม

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 87,686.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 87,686.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 87,686.50 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

9 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 54,890.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 54,890.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 54,890.00 ราคาเหมาะสม

10 จ้างผลิตแผ่น CD-ROM บันทึกข้อมูล 11,770.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ซีดีโอเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 11,770.00 บริษัท ซีดีโอเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 11,770.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท วิชาร์ด เฮาส์ จ ากัด 12,626.00 

3.ร้านดีวีดีอาร์ทูยู 16,585.00 

11 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 856.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ ากัด 856.00 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,280.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนวิริยะ 1995 4,280.00 ห้างหุน้ส่วนวิริยะ 1995 4,280.00 ราคาเหมาะสม

13 ซ้ือน้ าด่ืม 13,441.34 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,441.34 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,441.34 ราคาเหมาะสม

14 จ้างเหมาจัดหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 4,000.00 ตกลงราคา นายวีระพันธ์  จันทอก 4,000.00 นายวีระพันธ์  จันทอก 4,000.00 ราคาเหมาะสม

15 จ้างถ่ายเอกสาร 1,296.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 1,296.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 1,296.00 ราคาเหมาะสม

16 จ้างถ่ายเอกสาร 22,560.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 22,560.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 22,560.00 ราคาเหมาะสม

17 จ้างเหมาจัดหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 4,000.00 ตกลงราคา นายวีระพันธ์  จันทอก 4,000.00 นายวีระพันธ์  จันทอก 4,000.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

18 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือเกี่ยวกับ 98,800.00 ตกลงราคา 1.บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 98,800.00 บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 98,800.00 ราคาต่ าสุด

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ 2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ 106,600.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เม็ดทรายพร้ินต้ิง 111,000.00 

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 96,293.58 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 96,293.58 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 96,293.58 ราคาเหมาะสม

20 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 4,066.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ ากัด 4,066.00 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ ากัด 4,066.00 ราคาเหมาะสม

21 จ้างถ่ายเอกสาร 5,120.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 5,120.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 5,120.00 ราคาเหมาะสม

22 จ้างเหมาป้อนข้อมูลหนังสือใหม่เข้าระบบ 89,880.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนสามัญ บรรณสารนริมิต 89,880.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ บรรณสารนิรมิต 89,880.00 ราคาต่ าสุด

โปรแกรมหอ้งสมุดอัตโนมัติและจดัการ 2.บริษัท วิมงคล จ ากัด 95,497.50 

ข้อมูลหนังสือให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล 3.Book Promotion & Service Co., Ltd. 101,115.00 

ในระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 

โดยลงรายการในรูปแบบ MARC

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,951.62 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,951.62 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,951.62 ราคาเหมาะสม

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,293.14 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,293.14 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,293.14 ราคาเหมาะสม

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,314.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 10,314.80 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 10,314.80 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,993.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 9,993.80 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 9,993.80 ราคาเหมาะสม

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,766.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 14,766.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 14,766.00 ราคาเหมาะสม

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 43,905.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 43,905.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 43,905.00 ราคาเหมาะสม

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,544.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 20,544.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 20,544.00 ราคาเหมาะสม

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,384.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 9,384.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 9,384.00 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,906.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร๊อกซ์ (ประเทศไทย) 16,906.00 บริษัท ฟูจิ ซีร๊อกซ์ (ประเทศไทย) 16,906.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,460.99 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 21,460.99 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 21,460.99 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,698.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 10,698.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 10,698.00 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,050.51 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 6,050.51 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 6,050.51 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,154.81 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 4,154.81 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 4,154.81 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,625.15 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,625.15 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,625.15 ราคาเหมาะสม

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,188.97 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,188.97 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,188.97 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,920.85 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,920.85 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,920.85 ราคาเหมาะสม

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,187.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 47,187.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 47,187.00 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,560.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 40,560.00 ร้านอุดมพานิช 40,560.00 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,647.70 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 6,647.70 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 6,647.70 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,956.80 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 14,956.80 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 14,956.80 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 34,930.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 34,930.00 ร้านอุดมพานิช 34,930.00 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,066.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,066.00 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,666.44 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 2,666.44 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 2,666.44 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,312.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญพรหมภัสสร 6,312.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญพรหมภัสสร 6,312.00 ราคาเหมาะสม

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,626.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,626.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,626.00 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 46,224.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 46,224.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 46,224.00 ราคาเหมาะสม

49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,079.94 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 28,079.94 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 28,079.94 ราคาเหมาะสม

 

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,880.72 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 5,880.72 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 5,880.72 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,285.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 9,285.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 9,285.00 ราคาเหมาะสม

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,820.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 14,820.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 14,820.00 ราคาเหมาะสม

 

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,609.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 33,609.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 33,609.00 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 7,200.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 7,200.00 ราคาเหมาะสม

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 19,700.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 19,700.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 29,069.76 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 29,069.76 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 29,069.76 ราคาเหมาะสม

57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,035.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 13,035.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 13,035.00 ราคาเหมาะสม

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,095.06 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 2,095.06 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 2,095.06 ราคาเหมาะสม

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,814.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 17,814.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 17,814.00 ราคาเหมาะสม

 

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,992.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดกรุงเทพวิทยา 1,992.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดกรุงเทพวิทยา 1,992.00 ราคาเหมาะสม

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,178.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 11,178.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 11,178.00 ราคาเหมาะสม

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,904.80 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,904.80 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,904.80 ราคาเหมาะสม

 

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,651.29 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 4,651.29 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 4,651.29 ราคาเหมาะสม

64 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,008.38 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 21,008.38 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 21,008.38 ราคาเหมาะสม

 

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,251.78 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 15,251.78 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 15,251.78 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่11 จาก 18



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,771.13 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 4,771.13 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 4,771.13 ราคาเหมาะสม

67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,494.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 19,494.00 ร้านอุดมพานิช 19,494.00 ราคาเหมาะสม

68 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญพรหมภัสสร 21,000.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญพรหมภัสสร 21,000.00 ราคาเหมาะสม

69 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,032.02 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 1,032.02 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 1,032.02 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,895.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 7,895.00 ร้านอุดมพานิช 7,895.00 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 52,162.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 52,162.50 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 52,162.50 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,458.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 31,458.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 31,458.00 ราคาเหมาะสม

73 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,560.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,560.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,560.00 ราคาเหมาะสม

74 ซ้ือวารสารวิชาการต่างประเทศ 37,310.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 37,310.00 บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 37,310.00 ราคาเหมาะสม

75 ซ้ือหนังสือวิชาการต่างประเทศ 56,865.00 ตกลงราคา บริษัท เอเชียบุค๊ส์ จ ากัด 56,865.00 บริษัท เอเชียบุค๊ส์ จ ากัด 56,865.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่12 จาก 18
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76 ซ้ือหนังสือวิชาการ 11,655.00 ตกลงราคา ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 11,655.00 ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 11,655.00 ราคาเหมาะสม

ส านักพิมพ์ มสธ. ส านักพิมพ์ มสธ.

77 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,898.50 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 35,898.50 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 35,898.50 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

78 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,084.58 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 12,084.58 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 12,084.58 ราคาเหมาะสม

79 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,124.00 ตกลงราคา บริษัท แอล พ.ีพ.ีเทรดด้ิง จ ากัด 14,124.00 บริษัท แอล พ.ีพ.ีเทรดด้ิง จ ากัด 14,124.00 ราคาเหมาะสม

80 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 19,260.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 19,260.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

81 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,700.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 2,700.00 ร้านอุดมพานิช 2,700.00 ราคาเหมาะสม

82 ซ้ือต้นไม้เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 12,200.00 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 12,200.00 บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 12,200.00 ราคาเหมาะสม

โดยรอบบริเวณส านักงาน ก.พ. จ ากัด จ ากัด

 จังหวัดนนทบุรี

83 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 55,640.00 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 55,640.00 บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 55,640.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ภายในหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ จ ากัด จ ากัด มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด
หนา้ที ่13 จาก 18



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

84 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,331.30    ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 11,331.30 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 11,331.30    เนื่องจากผู้รับจ้าง

แบบแยกส่วน อาคารพัฒนานิเวศน์ จ ากัด จ ากัด มคีวามช านาญ

ชั้น 2  บริเวณห้องโถงรับแขก ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

85 จ้างล้างท าความสะอาด 71,818.40    ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 71,818.40 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 71,818.40    "
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จ ากัด จ ากัด
อาคาร 5 และอาคาร 8

86 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าชาย-หญิง 23,540.00 ตกลงราคา บริษัท ท.ีพ.ีเฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ 23,540.00 บริษัท ท.ีพ.ีเฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ 23,540.00    "
ชั้น 5 อาคารจอดรถ ส านักงาน ก.พ. จ ากัด จ ากัด
จังหวัดนนทบุรี

87 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 28,504.80 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 28,504.80 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 28,504.80 "
แบบแยกส่วน อาคาร 4, 5 และ 7 จ ากัด จ ากัด

88 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 350.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิยม 350.00 ร้านไทยนิยม 350.00 ราคาเหมาะสม

89 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศสส.) 5,150.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,150.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,150.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

หนา้ที ่14 จาก 18



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

90 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์และเคร่ือง 3,550.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,550.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,550.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ปร้ินเตอร์ (สมว.) มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

91 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 6,300.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 6,300.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 6,300.00 "

92 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศสส.) 10,300.00    ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 10,300.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 10,300.00    "

93 จ้างซ่อมเคร่ือปร้ินเตอร์ (สลธ.กบส.) 4,000.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,000.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,000.00 "

94 จ้างซ่อมเคร่ือปร้ินเตอร์ (สลธ. 2,300.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 "

สารบรรณ)

95 จ้างซ่อมเคร่ือปร้ินเตอร์ (สตค.) 1,300.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,300.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,300.00 "

96 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศสล.) 2,450.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,450.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,450.00 "

97 จ้างขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ 27,350.00 ตกลงราคา นายไสว  มั่นค า 27,350.00 นายไสว  มั่นค า 37,350.00 "

ภายในอาคาร ส านกังาน ก.พ. นนทบรีุ

หนา้ที ่15 จาก 18



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

98 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ของ 32,977.40    ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ 32,977.40 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ 32,977.40 เนื่องจากผู้รับจ้าง

กลุ่มงานสารบรรณ สกพ. กรุงเทพฯ จ ากัด (มหาชน) จ ากัด (มหาชน) มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

99 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศแยกส่วน 91,592.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง & 91,592.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง & 91,592.00 "

ห้องท างานและห้องประชุม ก.พ.ค. เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

ชั้น 1,2 และ 4 สกพ. กรุงเทพฯ

100 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 41,730.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง & 41,730.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง & 41,730.00 "

14 ชุด ห้องท างาน, ห้องตู้สาขา- เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

โทรศัพท์และห้องพิจารณา 

ณ สกพ. กรุงเทพฯ

101 จ้างติดสต๊ิกเกอร์ชนิดฝ้า ประตูกระจก 1,712.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 1,712.00 ร้านทิวาริม 1,712.00 "

ห้องท างาน ชั้น 1 ด้านทางเดินเข้า

กลุ่มงานคลัง

102 จ้างท าป้ายข้อความ 2,140.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 2,140.00 ร้านทิวาริม 2,140.00 "

103 เช่ารถบัสปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 27,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 27,000.00 ราคาต่ าสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 31,000.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 33,000.00 
หนา้ที ่16 จาก 18



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

104 เช่ารถบัสปรับอากาศ 56,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 56,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 56,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 60,000.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 62,000.00 

105 เช่ารถบัสปรับอากาศ 37,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 37,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 37,000.00 ราคาต่ าสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 41,000.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 43,000.00 

106 เช่ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพย์มงคลทัวร์ 24,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ทรัพย์มงคลทัวร์ 24,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัชวชิญ์ แทรเวล 27,000.00 

3.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กรองทอง การทอ่งเที่ยว 30,000.00 

107 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1.นายชนน  ศรีลาค า 24,000.00 นายชนน  ศรีลาค า 24,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กรองทอง การทอ่งเที่ยว 25,000.00 

3.บริษัท ว.ีเค.อินเตอร์ทัวร์ จ ากัด 25,800.00 

108 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 16,500.00 ตกลงราคา 1.นายประสงค์  จันทร์อาภาส 16,500.00 นายประสงค์  จันทร์อาภาส 16,500.00 ราคาต่ าสุด

2.นายศักด์ิขรินทร์  เถิงเพ่งพันธ์ 16,800.00 

3.นายธนาธิป  สุระเสียง 16,800.00 

109 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,560.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 8,560.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 8,560.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธนกร  มูลวงษ์ 9,000.00 

110 เช่ารถบัสปรับอากาศ 37,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 37,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 37,500.00 ราคาต่ าสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 41,000.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 55,000.00 

หนา้ที ่17 จาก 18



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

111 เช่ารถบัสปรับอากาศ 51,600.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 51,600.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 51,600.00 ราคาต่ าสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 57,600.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 61,900.00 

112 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,500.00 ตกลงราคา 1.นายธวัฒชัย  พลหาญ 6,500.00 นายธวัฒชัย  พลหาญ 6,500.00 ราคาต่ าสุด

2.นายรัฐนันท์  พระคงสินธุ์ 6,700.00 

3.นายภัควัฒน์  ค าก้อน 6,900.00 

หนา้ที ่18 จาก 18


