
ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างผลิตวีดิทัศน์สารคดี เรื่อง "84 ปี 321,000.00   พิเศษ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ 320,000.00   บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ 320,000.00   เสนอรายละเอียด

สํานักงาน ก.พ. ...อุดมการณ์ จํากัด จํากัด งานจ้าง

คุณธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยน" ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการ 560,000.00   พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 558,000.00   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 558,000.00   "

วิโรฒ วิโรฒ

3 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว 894,000.00   พิเศษ 1. บริษัท วุฒิภัทร คอนสตรัคชั่น 889,000.00   บริษัท วุฒิภัทร คอนสตรัคชั่น 889,000.00   เสนอรายละเอียด

ด้านหน้าประตูทางเข้า     จํากัด จํากัด งานจ้าง

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 2. บริษัท เพ็นทากอน วิศวกรรม 942,820.08   ตรงตามที่

    จํากัด สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

ต่ําสุด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนกันยายน 2554
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างผลิตหนังสือทะเบียนประวัติ 80,250.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด 80,250.00 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด 80,250.00 ราคาต่ําสุด

ข้าราชการ (ก.พ.7) 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์ 93,625.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เม็ดทรายพริ้นติ้ง 104,325.00 

2 เช่าเหมาเรือล่องแม่น้ําโขง 95,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล 95,000.00 บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล 95,000.00 ราคาต่ําสุด

   เอเจนซี่ จํากัด เอเจนซี่ จํากัด

2. บริษัท ปัญจพาณ์ทัวร์ จํากัด 120,000.00 

3 จ้างพิมพ์หนังสือรับรองผล 99,276.05 ตกลงราคา 1. บริษัท จันวาณิชย์ 99,276.05 บริษัท จันวาณิชย์ 99,276.05 ราคาต่ําสุด

การสอบภาค ก ของ ก.พ.    ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จํากัด ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จํากัด

2. บริษัท นิว คัม มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 129,490.50 

3. บริษัท มิตรชัยนนท์บล็อก จํากัด 172,654.00 

4 ซื้อน้ําดื่ม 25,587.98 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 25,587.98 บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 25,587.98 ราคาเหมาะสม

5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 34,240.00 ตกลงราคา บริษัท ฟาร์อีสต์เฟียร์เลส 34,240.00 บริษัท ฟาร์อีสต์เฟียร์เลส 34,240.00 ราคาเหมาะสม

(ไทยแลนด์) 1968 จํากัด (ไทยแลนด์) 1968 จํากัด

6 เช่าห้องประชุม 8,000.00 ตกลงราคา โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ 8,000.00 โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ 8,000.00 ราคาเหมาะสม

7 ซื้อน้ําดื่ม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. 4,950.00 สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. 4,950.00 ราคาเหมาะสม

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 54,559.30 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 54,559.30 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 54,559.30 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

9 จ้างทําซีดีข้อมูลทําเนียบพี่เลี้ยง 8,000.00 ตกลงราคา 1. ร้านA2J COMSERVICE 8,000.00 ร้านA2J COMSERVICE 8,000.00 ราคาต่ําสุด

นักเรียนทุนรัฐบาล รุ่นที่ 2 2. บริษัท ซีดีที อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด 9,000.00 

3. ร้านธงชัยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส 10,000.00 

10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 36,182.05 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 36,182.05 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 36,182.05 ราคาเหมาะสม

11 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 18,756.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิ้ลคิวซี 18,756.00 ร้านดับเบิ้ลคิวซี 18,756.00 ราคาเหมาะสม

12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.15 ตกลงราคา บริษัท ฟาร์อีสต์เฟียร์เลส 30,000.15 บริษัท ฟาร์อีสต์เฟียร์เลส 30,000.15 ราคาเหมาะสม

(ไทยแลนด์) 1968 จํากัด (ไทยแลนด์) 1968 จํากัด

13 จ้างทําตรายาง 5,328.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สากลตรายาง 5,328.60 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สากลตรายาง 5,328.60 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,157.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 16,157.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 16,157.00 ราคาเหมาะสม

15 ซื้อน้ําดื่ม 12,711.60 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 12,711.60 บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 12,711.60 ราคาเหมาะสม

16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 95,240.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย 95,240.70 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย 95,240.70 ราคาเหมาะสม

17 จ้างเหมาจัดหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 1,500.00 ตกลงราคา นายวีระพันธ์  จันทอก 1,500.00 นายวีระพันธ์  จันทอก 1,500.00 ราคาเหมาะสม

18 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 99,183.50 ตกลงราคา ร้านดับเบิ้ลคิวซี 99,183.50 ร้านดับเบิ้ลคิวซี 99,183.50 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

19 จ้างทํากุญแจโต๊ะทํางาน 374.50 ตกลงราคา เงินสด 374.50 เงินสด 374.50 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มีความชํานาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

20 จ้างล้างทําความสะอาดบํารุงรักษา 89,700.00 ตกลงราคา นายวัชระ  สท้อนดี 89,700.00 นายวัชระ  สท้อนดี 89,700.00 "

สระว่ายน้ํา

21 จ้างซ่อมป้ายด้านหน้า 11,770.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 11,770.00 ร้านทิวาริม 11,770.00 "

สํานักงาน ก.พ.

22 จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 4,270.00 ตกลงราคา เงินสด 4,270.00 เงินสด 4,270.00 "

23 จ้างปรับปรุงพื้นที่ริมสระน้ํา 33,170.00 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์แพลนท์ เซ็นเตอร์ จํากัด 33,170.00 บริษัท เวิลด์แพลนท์ เซ็นเตอร์ จํากัด 33,170.00 "

บริเวณด้านหน้า สํานักงาน ก.พ.  

24 จ้างซ่อมเครื่องเพาเวอร์แอมป์ 2,675.00 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนี่ยริ่ง 2,675.00 บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนี่ยริ่ง 2,675.00 "

ห้อง 3210 และห้อง 3104 เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด  

25 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 2,601.01 ตกลงราคา เงินสด 2,601.01 เงินสด 2,601.01 ราคาเหมาะสม

 

26 ซื้อวัสุดเบ็ดเตล็ด 2,212.00 ตกลงราคา เงินสด 2,212.00 เงินสด 2,212.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

27 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 88,382.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 88,382.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 88,382.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

แผงไฟฟ้า MDB อาคาร 4 เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด มีความชํานาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

28 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยก 45,903.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 45,903.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 45,903.00 "

ส่วน อาคาร 1, 4, 6, 9 เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด  

29 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอลย์น้ําเย็น 48,471.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 48,471.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 48,471.00 "

ห้องปฏิบัติการคอมฯ อาคาร 3 เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด  

30 จ้างซ่อมประตูห้องประชุม 3202 4,066.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 4,066.00 ร้านทิวาริม 4,066.00 "

และห้องชาร์ป  

31 จ้างซ่อมหลังคาอลูมิเนียมรีดและ 44,000.00 ตกลงราคา นายประวิทย์  เกษมสุข 44,000.00 นายประวิทย์  เกษมสุข 44,000.00 "

Chamber สังกะสีครอบเมนต์

32 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสวนป่าและ 42,500.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์   เจริญทรัพย์ 42,500.00 นายสุวัฒน์   เจริญทรัพย์ 42,500.00 "

ควบคุมปั๊มจุ่มดูดน้ําสวนป่า

33 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ํา 46,500.00 ตกลงราคา นายวัชระ   สท้อนดี 46,500.00 นายวัชระ  สท้อนดี 46,500.00 "

สุขาชาย-หญิง อาคาร 1, 2, 5 ,

6, 8 และอาคาร 9
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

34 ซื้อตะแกรงกันกลิ่นสําหรับพื้น 16,692.00 ตกลงราคา บริษัท สุกิตติภัณฑ์ จํากัด 16,692.00 บริษัท สุกิตติภัณฑ์ จํากัด 16,692.00 ราคาเหมาะสม

ห้องน้ํา  

35 ซื้อวัสดุงานซ่อม 99,873.80 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 99,873.50 ร้านทิวาริม 99,873.50 ราคาเหมาะสม

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,950.00 ตกลงราคา ร้านสวนเจริญ 2,950.00 ร้านสวนเจริญ 2,950.00 ราคาเหมาะสม

37 จ้างขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ 28,500.00 ตกลงราคา นางสาวจิราพร  ธัญญานันต์ 28,500.00 นางสาวจิราพร  ธัญญานันต์ 28,500.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ภายในสํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ มีความชํานาญ

และจังหวัดนนทบุรี ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

38 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 3,900.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 3,900.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 3,900.00 "

ของกลุ่มงานสารบรรณ

39 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 440.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนายนต์ 440.00 ร้านพัฒนายนต์ 440.00 "

40 จ้างทําป้ายชื่อกรรมการ ก.พ.ค. 3,210.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 3,210.00 ร้านทิวาริม 3,210.00 

41 จ้างซ่อมวัสดุสํานักงาน ของ สพค. 9,095.00 ตกลงราคา บริษัท ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จํากัด 9,095.00 บริษัท ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จํากัด 9,095.00 "
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ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

42 จ้างรื้อและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 85,000.00 ตกลงราคา นายประคอง  เคล้าศรี 85,000.00 นายประคอง  เคล้าศรี 85,000.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

จากห้องประชุม 306 สํานักงาน ก.พ. มีความชํานาญ

กรุงเทพฯ  ไปติดตั้ง ณ ห้องประชุม ฝีมือปราณีต 

อาคาร 3 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ. ผลงานและคุณภาพดี

จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

43 จ้างซ่อมไฟฟ้าตู้ MDB, ไฟช้อทสวิท 34,240.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง & 34,240.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง & 34,240.00 "

เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศห้อง เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด

พนักงานขับรถ และตรวจเช็คเมนต์ไฟ

ห้องออกกําลังกาย ณ สํานักงาน ก.พ. 

กรุงเทพฯ

44 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 2,350.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 2,350.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 2,350.00 "

ของกลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน

45 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 1,500.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 1,500.00 "

ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

46 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และ 10,040.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 10,040.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 10,040.00 "

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ของ สพค.

47 จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุด 560.00 ตกลงราคา นางสาวจิราพร  ธัญญานันต์ 560.00 นางสาวจิราพร  ธัญญานันต์ 560.00 "
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

48 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๊ป จํากัด 21,400.00 บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๊ป จํากัด 21,400.00 ราคาเหมาะสม

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,180.82 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 19,180.82 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 19,180.82 ราคาเหมาะสม

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,607.30 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 18,607.30 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 18,607.30 ราคาเหมาะสม

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,058.29 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 6,058.29 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 6,058.29 ราคาเหมาะสม

52 ซื้อวัสดุสํานักงาน 986.54 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 986.54 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 986.54 ราคาเหมาะสม

53 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,691.29 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 7,691.29 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 7,691.29 ราคาเหมาะสม

54 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,087.95    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 29,087.95 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 29,087.95 ราคาเหมาะสม

55 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,237.10 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 6,237.10 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 6,237.10 ราคาเหมาะสม

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,984.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 13,984.90 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 13,984.90 ราคาเหมาะสม

57 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,012.10 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 15,012.10 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 15,012.10 ราคาเหมาะสม
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

58 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,397.86 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 2,397.86 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 2,397.86 ราคาเหมาะสม

59 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,938.10 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 16,938.10 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 16,938.10 ราคาเหมาะสม

60 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,225.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 4,225.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 4,225.00 ราคาเหมาะสม

61 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,806.96 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 18,806.96 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 18,806.96 ราคาเหมาะสม

62 ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,681.23 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 42,681.23 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 42,681.23 ราคาเหมาะสม

63 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,343.30 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 2,343.30 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 2,343.30 ราคาเหมาะสม

64 ซื้อวัสดุสํานักงาน 33,170.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 33,170.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 33,170.00 ราคาเหมาะสม

65 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,064.03 ตกลงราคา บริษัทสหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 2,064.03 บริษัทสหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 2,064.03 ราคาเหมาะสม

66 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,128.06 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 4,128.06 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 4,128.06 ราคาเหมาะสม

67 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,978.71 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 4,978.71 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 4,978.71 ราคาเหมาะสม
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68 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,385.85 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 49,385.85 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 49,385.85 ราคาเหมาะสม

69 ซื้อวัสดุสํานักงาน 97,905.00 ตกลงราคา บริษัท ประชุมช่าง จํากัด 97,905.00 บริษัท ประชุมช่าง จํากัด 97,905.00 ราคาเหมาะสม

70 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,932.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 25,932.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 25,932.00 ราคาเหมาะสม

71 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 4,066.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 4,066.00 ราคาเหมาะสม

72 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,489.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด 18,489.60 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด 18,489.60 ราคาเหมาะสม

73 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,998.96 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 49,998.96 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 49,998.96 ราคาเหมาะสม

74 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,006.23 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 40,006.23 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 40,006.23 ราคาเหมาะสม

75 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,490.00 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 7,490.00 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 7,490.00 ราคาเหมาะสม

76 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,853.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด 29,853.00 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด 29,853.00 ราคาเหมาะสม

77 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,984.50 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 24,984.50 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 24,984.50 ราคาเหมาะสม
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78 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 7,704.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 7,704.00 ราคาเหมาะสม

79 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,889.50 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 15,889.50 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 15,889.50 ราคาเหมาะสม

80 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,126.46 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 48,126.46 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 48,126.46 ราคาเหมาะสม

81 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,824.00 ตกลงราคา บริษัท เอเซียบุ๊คส จํากัด 3,824.00 บริษัท เอเซียบุ๊คส จํากัด 3,824.00 ราคาเหมาะสม

82 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,771.30 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 2,771.30 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 2,771.30 ราคาเหมาะสม

83 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,800.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสทรี จํากัด 4,800.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสทรี จํากัด 4,800.00 ราคาเหมาะสม

84 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,039.30 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 16,039.30 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 16,039.30 ราคาเหมาะสม

85 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,902.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด 19,902.00 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด 19,902.00 ราคาเหมาะสม

86 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,890.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 4,890.00 ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 4,890.00 ราคาเหมาะสม

87 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,468.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 7,468.60 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 7,468.60 ราคาเหมาะสม
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88 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,053.72 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 10,053.72 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 10,053.72 ราคาเหมาะสม

89 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,263.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 3,263.50 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 3,263.50 ราคาเหมาะสม

90 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,369.82 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 11,369.82 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 11,369.82 ราคาเหมาะสม

91 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,637.43 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 16,637.43 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 16,637.43 ราคาเหมาะสม

92 ซื้อหนังสือวิชาการต่างประเทศ 11,229.51 ตกลงราคา สมาคมการบริหารทรัพยากรบุคคล 11,229.51 สมาคมการบริหารทรัพยากรบุคคล 11,229.51 ราคาเหมาะสม

ของสหรัฐอเมริกา ของสหรัฐอเมริกา

93 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 8,065.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์ 8,065.00 ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์ 8,065.00 ราคาเหมาะสม

94 ซื้อวารสารวิชาการต่างประเทศ 63,520.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จํากัด 63,520.00 บริษัท นิพนธ์ จํากัด 63,520.00 ราคาเหมาะสม

95 ซื้อหนังสือวิชาการต่างประเทศ 34,076.50 ตกลงราคา บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จํากัด 34,076.50 บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จํากัด 34,076.50 ราคาเหมาะสม

96 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 8,085.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์ 8,085.00 ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์ 8,085.00 ราคาเหมาะสม

97 ซื้อหนังสือวิชาการ 40,993.00 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ 40,993.00 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ 40,993.00 ราคาเหมาะสม

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด

หนา้ที� 12 จาก 15



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

98 ซื้อหนังสือวิชาการ 24,058.85 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์- 24,058.85 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์- 24,058.85 ราคาเหมาะสม

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

99 ซื้อวัสดุสํานักงาน 34,738.62 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 34,738.62 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 34,738.62 ราคาเหมาะสม

100 ซื้อวัสดุสํานักงาน 58,873.45 ตกลงราคา บริษัท บิวตี้แพค จํากัด 58,873.45 บริษัท บิวตี้แพ็ค จํากัด 58,873.45 ราคาเหมาะสม

101 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,829.75 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 13,829.75 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 13,829.75 ราคาเหมาะสม

102 เช่ารถบัสปรับอากาศ 58,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด 58,000.00 1.บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด 58,000.00 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท ไดมอนด์ ไชน์ ฮอลิเดย์ จํากัด 61,500.00 

3. บริษัท เกิดไสว ทัวร์  จํากัด 60,500.00 

103 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 9,900.00      ตกลงราคา นายณัฐพนฎ์  โค้วนลินทิศ 9,900.00 นายณัฐพนฎ์  โค้วนลินทิศ 9,900.00 ราคาเหมาะสม

104 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 33,600.00 ตกลงราคา บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด 33,600.00 บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด 33,600.00 ราคาเหมาะสม

105 เช่าห้องประชุมและ LCD 22,000.00 ตกลงราคา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป 22,000.00 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป 22,000.00 ราคาเหมาะสม

วอฟเฟอริน กรุงเทพ วอฟเฟอริน กรุงเทพ

106 เช่ารถบัสปรับอากาศ 54,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 54,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 54,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 60,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 64,000.00 
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107 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา 1. ร้านสยามนคร เซอร์วิส 8,000.00 ร้านสยามนคร เซอร์วิส 8,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ร้านสหยนต์ เซอร์วิส 9,000.00 

108 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา ว่าที่ ร.ต. เกริกเกียรติ หุตะมาน 3,500.00 ว่าที่ ร.ต. เกริกเกียรติ หุตะมาน 3,500.00 ราคาเหมาะสม

109 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พรมาตุลี จํากัด 24,000.00 บริษัท พรมาตุลี จํากัด 24,000.00 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท แพ็คแอนด์โก รีโลเคชั่น จํากัด 32,900.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็ม.เอ็น.เค 36,000.00 

   เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

110 เช่ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญ- 24,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญ- 24,000.00 ราคาต่ําสุด

   แทรเวล (2007) แทรเวล (2007)

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 25,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวฟ้าใหม่ 26,000.00 

111 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,889.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 2,889.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 2,889.00 ราคาต่ําสุด

2. นายธนกร  มูลวงษ์ 3,000.00 

112 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 28,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 28,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 28,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 35,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 33,000.00 

113 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 13,500.00 ตกลงราคา 1. นายจักรัฐ  อาคมนันท์ 13,500.00 นายจักรัฐ  อาคมนันท์ 13,500.00 ราคาต่ําสุด

2. นายสุเมธ  แก้วนาวงศ์ 13,800.00 

3. นายนรัสสร  เจริญผล 14,100.00 
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114 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 56,175.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 56,175.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 56,175.00 ราคาต่ําสุด

2.นายธนกร  มูลวงษ์ 57,000.00 

115 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 33,200.00 ตกลงราคา 1.บริษัท พูลทรัพย์  เอ็กเพรส 1985 จํากัด 33,200.00 บริษัท พูลทรัพย์  เอ็กเพรส 1985 จํากัด 33,200.00 ราคาต่ําสุด

2.บริษัท สมเกียรติ์การท่องเที่ยว จํากัด 37,600.00 

116 เช่ารถบัสปรับอากาศ 15,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนานนท์ แทรเวล 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนานนท์ แทรเวล 15,000.00 ราคาเหมาะสม
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