
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันา 968,000.00 ตกลง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 808,000.00 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 808,000.00 ยื�นขอ้เสนอ

กรณีศึกษาเพื�อการฝึกอบรมขา้ราชการ โครงการฯ

(Case Study) ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด

และเสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนกนัยายน  2553
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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 จา้งติดตั>งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศพัท์ 5,638,800.00 ประกวดราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 4,320,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 4,320,000.00 เสนอรายละเอียด

และระบบ LAN ภายในอาคารที�ทาํการ ดว้ยวธิีการ     เค.แมคแคนนิคลัไลนส์ เค.แมคแคนนิคลัไลนส์ งานจา้งฯ

สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ทางอิเล็ก 2. บริษทั พี.เอส เพาเวอร์ลายส์ 4,520,000.00 ตรงตามที�

ทรอนิกส์     จาํกดั สาํนกังาน ก.พ. 

3. บริษทั ไฮเวอชั�น วศิวกรรม 4,999,900.00 กาํหนด

    จาํกดั และเสนอราคา

4. บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 5,075,000.00 ตํ�าสุด

5. บริษทั เอ เอส เจ จาํกดั 5,633,500.00 
6. บริษทั โพรมิเนนท ์เอน็จิเนียริ�ง 5,634,000.00 
    เซอร์วสิ จาํกดั
7. บริษทั เอน็จิเนียริ�ง ไซน์ จาํกดั 5,635,000.00 
8. บริษทั บาเนีย จาํกดั 5,635,690.00 
9. บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชั�น- 5,636,000.00 
    เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาจดังานโครงการขบัเคลื�อน 1,700,000.00  พิเศษ 1. บริษทั อาร์. พี. มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 1,500,000.00  บริษทั อาร์. พี. มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 1,500,000.00  เสนอรายละเอียด

ยทุธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการ- 2. บริษทั ไธร์วิ�ง เอก็ซิบิชชั�น จาํกดั 1,808,193.00  งานจา้งฯ

พลเรือน : มอง กลบั มุม ตรงตามที�

กระจกสะทอ้นเพื�อการปฏิรูป สาํนกังาน ก.พ. 

และพฒันาขา้ราชการไทย กาํหนด

และเสนอราคา

ตํ�าสุด

2 จา้งพิมพห์นงัสือ 82 ปี 800,000.00     พิเศษ 1. บริษทั 21 เซ็นจูรี�  จาํกดั 500,000.00     บริษทั 21 เซ็นจูรี�  จาํกดั 500,000.00     "

แห่งการใชพ้ระราชบญัญตัิ- 2. บริษทั ดิน ดีไซน์ จาํกดั 952,300.00     
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน 3. บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 868,840.00     

3 จา้งพิมพ ์"คู่มือการประเมิน 250,000.00     พิเศษ 1. บริษทั ไทยเอฟเฟคท ์ 249,845.00     บริษทั ไทยเอฟเฟคท ์ 249,845.00     "

ความเหมาะสม ดว้ยวธิีการสัมภาษณ์     สตูดิโอ จาํกดั สตูดิโอ จาํกดั
คู่มือการสร้างขอ้สอบเพื�อการ 2. บริษทั แคร์ปริWน แอนด ์ 266,697.50     
เลือกสรรบุคคล และคู่มือการรับรอง     กราฟฟิค จาํกดั
คุณวฒุิของสถาบนัการศึกษาภาครัฐ"

4 จา้งพิมพร์ายงานสถานภาพบริหาร 240,000.00     พิเศษ 1. บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 240,000.00     บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 240,000.00     "

ทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือน 2. บริษทั วเิสจ จาํกดั 269,500.00     
ปีงบประมาณ 2552 3. บริษทั เมจิค มาร์เก็ตติ>ง จาํกดั 267,000.00     
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

5 จา้งพฒันาระบบวเิคราะห์ 980,000.00     พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 670,520.00     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 670,520.00     เสนอรายละเอียด

และรายงานผลขอ้มูลผูส้มคัร งานจา้งฯ

เขา้รับการอบรมหลกัสูตรนกับริหาร ตรงตามที�

ระดบัสูง สาํนกังาน ก.พ. 

กาํหนด

และเสนอราคา

ราคาเหมาะสม

6 ซื>อเครื�องทาํลายเอกสาร 117,600.00     พิเศษ 1. บริษทั สไมล ์ไอที จาํกดั 101,436.00     บริษทั สไมล ์ไอที จาํกดั 101,436.00     เสนอรายละเอียด

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี โอ เอ 107,000.00     งานจา้งฯ

    อินเตอร์ ซพัพลาย ตรงตามที�

3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เฟิรส์ท 114,000.00     สาํนกังาน ก.พ. 

    ออฟฟิศเซอร์วสิ กาํหนด

4. บริษทั เอเชีย จีเนียล จาํกดั 117,700.00     และเสนอราคา

ตํ�าสุด

7 จา้งปรับปรุงระบบงานสารบรรณและระบบ1,926,000.00  พิเศษ 1. บริษทั โกลบอล พอยท ์จาํกดั 900,000.00     บริษทั โกลบอล พอยท ์จาํกดั 900,000.00     "

จดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษทั สมาร์ทเทอร์ แวร์ จาํกดั 5,078,541.00  
3. บริษทั แพรกซิส โซลูชั�น จาํกดั 1,433,800.00  
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื>อวสัดุงานบา้นงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 99,670.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน ซพัพลาย 99,670.50 ราคาเหมาะสม

2 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 48,963.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,963.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,963.20 ราคาเหมาะสม

3 ซื>อวสัดุงานบา้นงานครัว 9,095.00 ตกลงราคา บริษทั ไฮแลนด ์อุตสาหกรรม จาํกดั 9,095.00 บริษทั ไฮแลนด ์อุตสาหกรรม จาํกดั 9,095.00 ราคาเหมาะสม

4 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 47,877.15 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 47,877.15 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 47,877.15 ราคาเหมาะสม

5 ซื>อนํ>าดื�ม 15,301.00 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิ\ หยดทิพย ์จาํกดั 15,301.00       บริษทั บริสุทธิ\ หยดทิพย ์จาํกดั 15,301.00 ราคาเหมาะสม

6 ซื>อนํ>าดื�ม 16,619.24 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิ\ หยดทิพย ์จาํกดั 16,619.24       บริษทั บริสุทธิ\ หยดทิพย ์จาํกดั 16,619.24 ราคาเหมาะสม

7 จา้งถ่ายเอกสาร 3,680.00 ตกลงราคา ร้านพิมพจ์งั 3,680.00         ร้านพิมพจ์งั 3,680.00 ราคาเหมาะสม

8 จา้งถ่ายเอกสาร 5,460.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 5,460.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 5,460.00 ราคาเหมาะสม

9 จา้งถ่ายเอกสาร 1,208.50 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 1,208.50 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 1,208.50 ราคาเหมาะสม

10 จา้งถ่ายเอกสาร 2,607.80 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 2,607.80 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 2,607.80 ราคาเหมาะสม

11 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่ม 22,575.00 ตกลงราคา ร้านบอสโก  ถ่ายเอกสาร 22,575.00 ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 22,575.00 ราคาเหมาะสม
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

12 ซื>อนํ>าดื�ม 4,400.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม

13 จา้งถ่ายเอกสาร 18,466.80 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 18,466.80 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 18,466.80 ราคาเหมาะสม

14 จา้งถ่ายเอกสาร 150.00 ตกลงราคา เงินสด 150.00 เงินสด 150.00 ราคาเหมาะสม

15 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 19,600.00 ตกลงราคา ร้านพรหมภสัสร 19,600.00 ร้านพรหมภสัสร 19,600.00 ราคาเหมาะสม

16 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 29,981.40 ตกลงราคา บริษทั กาญจนกิตติ\  มาร์เกต็ติ>ง จาํกดั 29,981.40 บริษทั กาญจนกิตติ\  มาร์เกต็ติ>ง จาํกดั 29,981.40 ราคาเหมาะสม

17 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 9,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 9,000.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 9,000.00 ราคาเหมาะสม

18 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 17,571.54 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 17,571.54 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 17,571.54 ราคาเหมาะสม

19 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 16,573.86 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 16,573.86 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 16,573.86 ราคาเหมาะสม

20 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 1,790.00 ตกลงราคา บริษทั ฮาร์ดแวร์ เฮา้ส์ อินเตอร์- 1,790.00 บริษทั ฮาร์ดแวร์ เฮา้ส์ อินเตอร์- 1,790.00 ราคาเหมาะสม
เนชั�นแนล จาํกดั เนชั�นแนล จาํกดั

21 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 13,482.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 13,482.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 13,482.00 ราคาเหมาะสม

22 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 1,712.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,712.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,712.00 ราคาเหมาะสม
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

23 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 5,202.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,202.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,202.20 ราคาเหมาะสม

24 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 19,600.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 19,600.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 19,600.00 ราคาเหมาะสม

25 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 9,951.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,951.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,951.00 ราคาเหมาะสม

26 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 8,629.55 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,629.55 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,629.55 ราคาเหมาะสม

27 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 49,100.16 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 49,100.16 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 49,100.16 ราคาเหมาะสม

28 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 15,408.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 15,408.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 15,408.00 ราคาเหมาะสม

29 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 25,476.70 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 25,476.70 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 25,476.70 ราคาเหมาะสม

30 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 22,795.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 22,795.00 ร้านเทพกญัญา 22,795.00 ราคาเหมาะสม

31 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 29,021.61 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 29,021.61 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 29,021.61 ราคาเหมาะสม

32 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 49,947.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,947.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,947.60 ราคาเหมาะสม

33 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 17,120.00 ตกลงราคา บริษทั ดี เค โปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 17,120.00 บริษทั ดี เค โปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 17,120.00 ราคาเหมาะสม
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34 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 45,785.30 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 45,785.30 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 45,785.30 ราคาเหมาะสม

35 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 1,348.20 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,348.20 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,348.20 ราคาเหมาะสม

36 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 5,778.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,778.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,778.00 ราคาเหมาะสม

37 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 91,934.40 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 91,934.40 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 91,934.40 ราคาเหมาะสม

38 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 46,829.00 ตกลงราคา ร้านสองแยม้งอกงาม 46,829.00 ร้านสองแยม้งอกงาม 46,829.00 ราคาเหมาะสม

39 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 49,755.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 บริษทั โอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 ราคาเหมาะสม

40 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 49,333.63 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 49,333.63 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 49,333.63 ราคาเหมาะสม

41 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 49,969.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,969.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,969.00 ราคาเหมาะสม

42 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 19,976.90 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 19,976.90 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 19,976.90 ราคาเหมาะสม

43 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 13,086.00 ตกลงราคา ร้านพรหมภสัสร 13,086.00 ร้านพรหมภสัสร 13,086.00 ราคาเหมาะสม

44 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 48,850.00 ตกลงราคา ร้านพรหมภสัสร 48,850.00 ร้านพรหมภสัสร 48,850.00 ราคาเหมาะสม
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45 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 830.96 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 830.96 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 830.96 ราคาเหมาะสม

46 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 48,685.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช.นครเครื�องเขียน 48,685.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช.นครเครื�องเขียน 48,685.00 ราคาเหมาะสม

47 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 41,979.31 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 41,979.31 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 41,979.31 ราคาเหมาะสม

48 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 4,066.00 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 4,066.00 ราคาเหมาะสม

49 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 2,710.00 ตกลงราคา เงินสด 2,710.00 เงินสด 2,710.00 ราคาเหมาะสม

50 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 14,076.92 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 14,076.92 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 14,076.92 ราคาเหมาะสม

51 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 23,871.70 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 23,871.70 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 23,871.70 ราคาเหมาะสม

52 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 21,828.00 ตกลงราคา บริษทั ดี เค โปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 21,828.00 บริษทั ดี เค โปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 21,828.00 ราคาเหมาะสม

53 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 23,989.40 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 23,989.40 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 23,989.40 ราคาเหมาะสม

54 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 5,675.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 5,675.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 5,675.00 ราคาเหมาะสม

55 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 39,804.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 39,804.00 บริษทั โอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 39,804.00 ราคาเหมาะสม
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56 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 49,752.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 49,752.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 49,752.00 ราคาเหมาะสม

57 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 2,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 2,800.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 2,800.00 ราคาเหมาะสม

58 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 4,991.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,991.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,991.00 ราคาเหมาะสม

59 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 40,725.27 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 40,725.27 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 40,725.27 ราคาเหมาะสม

60 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 4,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 4,500.00 ร้านอุดมพานิช 4,500.00 ราคาเหมาะสม

61 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 3,172.55 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,172.55 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,172.55 ราคาเหมาะสม

62 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 19,309.65 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 19,309.65 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 19,309.65 ราคาเหมาะสม

63 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 14,190.00 ตกลงราคา ร้านวจิิตรพานิช 14,190.00 ร้านวจิิตรพานิช 14,190.00 ราคาเหมาะสม

64 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 7,776.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 7,776.00 ร้านอุดมพานิช 7,776.00 ราคาเหมาะสม

65 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 4,997.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 4,997.00 ร้านอุดมพานิช 4,997.00 ราคาเหมาะสม

66 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 3,848.79 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,848.79 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,848.79 ราคาเหมาะสม
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67 ซื>อวารสารวชิาการต่างประเทศ 58,860.00 ตกลงราคา บริษทั นิพนธ์ จาํกดั 58,860.00 บริษทั นิพนธ์ จาํกดั 58,860.00 ราคาเหมาะสม

68 ซื>อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 6,875.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ  วงษศ์ิลป์ 6,875.00 ร้านอรุณ  วงษศ์ิลป์ 6,875.00 ราคาเหมาะสม

69 ซื>อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 23,871.70 ตกลงราคา ร้านอรุณ  วงษศ์ิลป์ 23,871.70 ร้านอรุณ  วงษศ์ิลป์ 23,871.70 ราคาเหมาะสม

70 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 11,984.00 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 11,984.00 บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 11,984.00 ราคาเหมาะสม

71 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 10,700.00 ตกลงราคา บริษทั ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) จาํกดั 10,700.00 บริษทั ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) จาํกดั 10,700.00 ราคาเหมาะสม

72 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 19,828.08 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 19,828.08 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 19,828.08 ราคาเหมาะสม

73 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 30,174.00 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 30,174.00 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 30,174.00 ราคาเหมาะสม

74 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 32,281.90 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 32,281.90 บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 32,281.90 ราคาเหมาะสม

75 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 8,255.95 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 8,255.95 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 8,255.95 ราคาเหมาะสม

76 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 10,737.45 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,737.45 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,737.45 ราคาเหมาะสม

77 ซื�อวสัดุไฟฟ้า 5,232.30 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ# ฮาร์ดแวร์ 5,232.30 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ# ฮาร์ดแวร์ 5,232.30 ราคาเหมาะสม
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78 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,005.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ# ฮาร์ดแวร์ 1,005.80 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ# ฮาร์ดแวร์ 1,005.80 ราคาเหมาะสม

79 จา้งซ่อมพื�นหอ้งนํ�าชาย - หญิง ชั�น 1 - 4 21,400.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 21,400.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 21,400.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

สกพ. กรุงเทพ ฯ มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

80 จา้งซ่อมพื�นไมร้ะแนง บริเวณ 98,925.00 ตกลงราคา นายแบง๊  วนัลาราช 98,925.00 นายแบง๊  วนัลาราช 98,925.00 "
รอบสระวา่ยนํ�า อาคารสโมสร

81 จา้งซ่อมเครื;องสแกนเนอร์ ของ สพค. 1,900.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,900.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,900.00 "

82 จา้งซ่อมเครื;องปริ�นเตอร์ 2,300.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,300.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,300.00 "
ของกลุ่มงานคลงั

83 จา้งซ่อมเครื;องปริ�นเตอร์ ของ สตป. 6,350.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 6,350.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 6,350.00 "

84 จา้งซ่อมพร้อมทาํกญุแจ ของเลขานุการ 1,600.00 ตกลงราคา นายเฉลิมชยั  สินวาสนามงคล 1,600.00 นายเฉลิมชยั  สินวาสนามงคล 1,600.00 "
ลธ.กพ.

85 จา้งเหมาซ่อมคู่สายโทรศพัท์ 9,000.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ#  นิสภคัรกุล 9,000.00 นายไชยฤทธิ#  นิสภคัรกุล 9,000.00 "
ของหน่วยงานต่าง ๆ
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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

86 จา้งขนยา้ยวสัดุ ครุภณัฑ์ 4,900.00 ตกลงราคา นายลาํไพ  นิโรจน์ 4,900.00 นายลาํไพ  นิโรจน์ 4,900.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

และเอกสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ มีความชาํนาญ

ณ สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

87 จา้งทาํป้ายชื;อผูเ้ชี;ยวชาญ 1,391.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 1,391.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 1,391.00 "
และป้ายจอดรถยนต์

88 จา้งซ่อมแซมป้ายบอกทางดา้นหนา้ 98,440.00 ตกลงราคา บริษทั  ทีทูดู  จาํกดั 98,440.00 บริษทั  ทีทูดู  จาํกดั 98,440.00 "
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

89 จา้งซ่อมฐานป้ายดา้นหนา้ 39,590.00 ตกลงราคา บริษทั  แฮป๊เพนนิง  จาํกดั 39,590.00 บริษทั  แฮป๊เพนนิง  จาํกดั 39,590.00 "
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

90 จา้งซ่อมคอมเพรสเซอร์ตวัที; 2 84,048.50 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ;ง 84,048.50 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ;ง 84,048.50 "
ของเครื;องทาํนํ� าเยน็ (CHILLER) ชุดที; 1 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั
บนดาฟ้า อาคารศูนยส์ัมมนา

91 จา้งซ่อมเครื;องถ่ายเอกสาร 25,699.26 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 25,699.26 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 25,699.26 "
ของศูนยส์รรหาและเลือกสรร

92 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 2,000.00 ตกลงราคา ร้านนภาพร 2,000.00 ร้านนภาพร 2,000.00 ราคาเหมาะสม

93 ซื�อวสัดุอุปกรณ์ 2,343.30 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ# ฮาร์ดแวร์ 2,343.30 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ# ฮาร์ดแวร์ 2,343.30 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

94 จา้งขนยา้ยวสัดุ ครุภณัฑ ์ 20,000.00 ตกลงราคา นายไสว มั;นคาํ 20,000.00 นายไสว มั;นคาํ 20,000.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

และเอกสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ มีความชาํนาญ

ณ สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

95 จา้งลา้งตะกรันในท่อ Condensor 62,060.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ;ง 62,060.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ;ง 62,060.00 "
ของระบบปรับอากาศรวมชุดที; 1,2,3,4 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

96 จา้งลา้งทาํความสะอาดบาํรุงรักษา 87,800.00 ตกลงราคา นายวชัระ  สทอ้นดี 87,800.00 นายวชัระ  สทอ้นดี 87,800.00 "
สระวา่ยนํ� า,ถงักรองนํ� าพร้อมอุปกรณ์เคมี 

อาคารศูนยส์ุขภาพ จงัหวดันนทบุรี
97 จา้งทาํบอร์ดติดประกาศและที;เสียบ 8,560.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 8,560.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 8,560.00 "

บตัรประชาชนผูม้าติดต่อสาํนกังาน ก.พ.

กรุงเทพฯ
98 จา้งขนยา้ยโตะ๊อบรม 2,000.00 ตกลงราคา นายอุดมศกัดิ#   วงศป์ารมี 2,000.00 นายอุดมศกัดิ#   วงศป์ารมี 2,000.00 "

99 จา้งซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียม 13,910.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 13,910.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 13,910.00 "
และบานตูล้อย ตูเ้ตี�ย  สาํนกังาน ก.พ.
กรุงเทพฯ

100 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ของ สพข. 6,500.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 6,500.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 6,500.00 "

หนา้ที� 14 จาก 17



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

101 จา้งซ่อมเครื;องปริ�นเตอร์ 2,700.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,700.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,700.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

102 จา้งซ่อมท่อนํ�าประปาสุขาภิบาล 87,270.00 ตกลงราคา นายวชัระ  สทอ้นดี 87,270.00 นายวชัระ  สทอ้นดี 87,270.00 "
สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ

103 จา้งซ่อมเครื;องโทรสาร 4,000.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,000.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,000.00 "

104 จา้งซ่อมเครื;องคอมพิวเตอร์ (CPU) 3,000.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,000.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,000.00 "

105 จา้งลา้งทาํความสะอาดคอลยน์ํ�าเยน็ 98,189.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ;ง 98,189.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ;ง 98,189.00 "
ของระบบชิลเลอร์ ณ อาคารศนูยส์ัมมนา & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

106 ซื�อวสัดุสาํนกังานใชท้ี;หอ้งนํ�าชาย-หญิง 12,112.40 ตกลงราคา ร้านธรรมวรัญจน์ 12,112.40 ร้านธรรมวรัญจน์ 12,112.40 ราคาเหมาะสม

ณ สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ
107 จา้งซ่อมถงัระบายความร้อน 86,135.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ;ง 86,135.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ;ง 86,135.00 "

พร้อมลา้งตะกรันในถงัของระบบ & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั
ปรับอากาศรวม CHILLER 
ณ ชั�นดาดฟ้า อาคารสัมมนา
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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

108 จา้งเปลี;ยนผา้ม่านหอ้งประชุม 2 50,076.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 50,076.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 50,076.00 ราคาเหมาะสม

109 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 8,560.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 8,560.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 8,560.00 ราคาเหมาะสม

110 เช่ารถบสัปรับอากาศ 54,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 54,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 54,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 57,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 60,000.00 

111 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,800.00         ตกลงราคา 1. นายประสงค ์ จนัทร์อาภาส 3,800.00 นายประสงค ์ จนัทร์อาภาส 3,800.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายศกัดิ\ ขรินทร์  เกิงเพง็พนัธ์ 4,000.00 

112 เช่ารถตูป้รับอากาศ 2,000.00         ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญัญาณิสา  ทรานสปอร์ต 2,000.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัญาณิสา ทรานสปอร์ต 2,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั สมเกียรติ\การท่องเที�ยว จาํกดั 2,100.00 

113 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,000.00         ตกลงราคา 1. นายธีรพล เพง็สกุล 4,000.00 นายธีรพล เพง็สกุล 4,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแฮบปี> ทรานส์ 4,400.00 

114 เช่ารถบสัปรับอากาศ และ 20,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล ราคาตํ�าสุด
รถตูป้รับอากาศ 7,500.00      - รถบสัปรับอากาศ 20,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 20,000.00 

     - รถตูป้รับอากาศ 7,500.00      - รถตูป้รับอากาศ 7,500.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล

     - รถบสัปรับอากาศ 21,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 8,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ

     - รถบสัปรับอากาศ 22,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 8,500.00 
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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

115 เช่ารถบสัปรับอากาศ และ 20,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนทรัพยเ์จริญแทรเวล หา้งหุน้ส่วนทรัพยเ์จริญแทรเวล ราคาตํ�าสุด
รถตูป้รับอากาศ 2,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 20,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 20,000.00 

     - รถตูป้รับอากาศ 2,000.00      - รถตูป้รับอากาศ 2,000.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชยัสิทธิ\ ทรานสปอร์ต

     - รถบสัปรับอากาศ 22,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 2,300.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ

     - รถบสัปรับอากาศ 25,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 2,300.00 

116 เช่ารถบสัปรับอากาศ 28,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 28,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 28,000.00 ราคาเหมาะสม

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 30,000.00 
3.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 32,000.00 

117 เช่าหอ้งประชุม 3,000.00 ตกลงราคา โรงแรมรอยลัปริWนเซส หลานหลวง 3,000.00 โรงแรมรอยลัปริWนเซส หลานหลวง 3,001.00 ราคาเหมาะสม

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
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