
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ 200,000.00   พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200,000.00 เสนอรายละเอยีด

การบริหารจัดการโครงการพัฒนา (ศูนย์บริการวิชาการ) (ศูนย์บริการวิชาการ) งานจ้างฯ

นักบริหารระดับสูง ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ 24,867,784.00 พิเศษ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี จ ากัด 24,865,000.00 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี จ ากัด 24,865,000.00 "

รวมทัง้พิมพ์และตรวจกระดาษค าตอบ

3 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 300,000.00 พิเศษ คณะบุคคล ทรี กรุ๊ป ทรานสปอร์ต 300,000.00 คณะบุคคล ทรี กรุ๊ป ทรานสปอร์ต 300,000.00 เสนอรายละเอยีด

งานเช่าฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา
เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2555

หนา้ที ่1 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

4 จา้งด าเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือ 1,133,000.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,125,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,125,000.00 เสนอรายละเอยีด

เพือ่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางวิทยุ งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

5 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 3,313,450.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3,313,450.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3,313,450.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)

 ของ ก.พ. ประจ าปี 2555

6 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 3,839,840.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 3,839,840.00 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 3,839,840.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)

ของ ก.พ. ประจ าปี 2555

7 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 2,642,025.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2,642,025.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2,642,025.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)

 ของ ก.พ. ประจ าปี 2555

หนา้ที ่2 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

8 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 5,759,175.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5,759,175.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5,759,175.00 เสนอรายละเอยีด

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) งานจ้างฯ

ของ ก.พ. ประจ าปี 2555 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

9 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 2,996,720.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2,996,720.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2,996,720.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)

ของ ก.พ. ประจ าปี 2555

10 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 1,671,920.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1,671,920.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1,671,920.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)

ของ ก.พ. ประจ าปี 2555

11 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 4,800,306.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4,800,306.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4,800,306.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)

ของ ก.พ. ประจ าปี 2555

หนา้ที ่3 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

12 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 4,159,045.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4,159,045.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4,159,045.00 เสนอรายละเอยีด

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) งานจ้างฯ

ของ ก.พ. ประจ าปี 2555 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

13 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 4,417,360.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 4,417,360.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 4,417,360.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)

ของ ก.พ. ประจ าปี 2555

14 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 2,579,856.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2,579,856.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2,579,856.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)

ของ ก.พ. ประจ าปี 2555

15 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 5,477,440.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5,477,440.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5,477,440.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)

ของ ก.พ. ประจ าปี 2555

หนา้ที ่4 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

16 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 13,600,000.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 13,600,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 13,600,000.00 เสนอรายละเอยีด

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) งานจ้างฯ

ของ ก.พ. ประจ าปี 2555 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที ่5 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างถอดเทปค าบรรยายและอภิปราย 12,500.00 ตกลงราคา 1.นายจิรายุส  จีนช้าง 12,500.00 นายจิรายุส  จีนช้าง 12,500.00 ราคาต่ าสุด

2.นางภาวนา  ภักฉัตรทัน 15,000.00 

3.นางฐิติรัตน์  คงสมจิตต์ 17,500.00 

2 ซ้ือน้ าด่ืม 14,594.80 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 14,594.80 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 14,594.80 ราคาเหมาะสม

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 96,477.51 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 96,477.51 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 96,477.51 ราคาเหมาะสม

4 จ้างพิมพ์เอกสารแนบท้ายร่างกฎ ก.พ. 14,231.00 ตกลงราคา ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 14,231.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 14,231.00 ราคาเหมาะสม

ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

5 จ้างผลิตแผ่น CD-ROM บันทึกข้อมูล 18,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท แดงส์ การพิมพ์ จ ากัด 18,000.00 บริษัท แดงส์ การพิมพ์ จ ากัด 18,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ปิน่เจริญ ซัพพลายส์ 20,000.00 

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุเนตร์ฟิล์ม 25,000.00 

6 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 37,360.00 ตกลงราคา 1.ร้านดับเบิล้คิวซี 37,360.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 37,360.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนสามัญก๊อปปี ้ปร้ิน 44,960.00 

7 จ้างถ่ายเอกสาร 28,452.00 ตกลงราคา 1.ร้านบอสโก ถา่ยเอกสาร (นายทัศนะ ตรีโสภา) 28,452.00 ร้านบอสโก ถา่ยเอกสาร (นายทศันะ ตรีโสภา) 28,452.00 ราคาต่ าสุด

2.ร้านถ่ายเอกสาร พูลสุข 37,200.00 

3.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.สุทธิพงษ์ 74,400.00 

   ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิส 

8 จ้างถ่ายเอกสาร 4,370.00 ตกลงราคา 1.ร้านดับเบิล้คิวซี 4,370.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 4,370.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนสามัญก๊อปปี ้ปร้ิน 4,940.00 

3.ไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 5,130.00 
หนา้ที ่6 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

9 ซ้ือน้ าด่ืม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 ราคาเหมาะสม

10 จ้างท าตรายาง 834.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 834.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 834.60 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

11 จ้างท าตรายาง 331.70 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 331.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 331.70 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

12 จ้างท าตรายาง 4,173.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 4,173.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 4,173.00 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

13 ซ้ือน้ าด่ืม 12,829.30 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 12,829.30 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 12,829.30 ราคาเหมาะสม

14 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 2,696.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,696.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,696.40 ราคาเหมาะสม

15 จ้างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

16 จ้างเข้าเล่มใสกาว 6,420.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 6,420.00 คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 6,420.00 ราคาเหมาะสม

17 จ้างแยกสี 214.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 214.00 บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 214.00 ราคาเหมาะสม

18 จ้างเข้าเล่มใสกาว 3,852.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,852.00 คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,852.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่7 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

19 จ้างถ่ายเอกสาร 7,260.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 7,260.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 7,260.00 ราคาเหมาะสม

20 จ้างถ่ายเอกสาร 660.00 ตกลงราคา มดตะนอยก๊อปปี้ 660.00 มดตะนอยก๊อปปี้ 660.00 ราคาเหมาะสม

21 เช่าห้องประชุมและเคร่ืองฉาย LCD 5,900.00 ตกลงราคา โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 5,900.00 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 5,900.00 ราคาเหมาะสม

(บริษัท เอเชียโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) (บริษัท เอเชียโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน)

22 จ้างท าตรายาง 2,225.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 2,225.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 2,225.60 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 95,551.00 ตกลงราคา บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด 95,551.00 บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด 95,551.00 ราคาเหมาะสม

24 จ้างเหมาก าหนดรหัส Barcode 63,344.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนสามัญ บรรณสารนริมิต 63,344.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ บรรณสารนิรมิต 63,344.00 ราคาต่ าสุด

บันทึกข้อมูล Barcodeให้เชื่อมโยงกับ 2.Book Promotion & Service Co.,Ltd. 68,886.60 

ฐานข้อมูลหนังสือและติดบาร์โค้ด 3.บริษัท วิมงคล จ ากัด 71,262.00 

พร้อมพิมพ์เลขเรียกหนงัสือบนสต๊ิกเกอร์

ทีสั่นและปก

25 จา้งพมิพห์นังสือก าลังคนภาครัฐ 2554 : 99,959.40 ตกลงราคา 1.ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,959.40 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,959.40 ราคาต่ าสุด

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2.อมรการพิมพ์ 141,240.00 

3.โรงพิมพ์ เทียมฝ่าการพิมพ์ 147,660.00 

26 จ้างถ่ายเอกสาร 4,410.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 4,410.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 4,410.00 ราคาเหมาะสม
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27 จ้างพิมพ์หนงัสือวิชาการประจ าป ีสพข. 98,500.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพเพญ็วานิสย์ 98,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 98,500.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท แดงส์ การพิมพ์ 100,000.00 

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุเนตร์ฟิล์ม 110,000.00 

28 จ้างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

29 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,348.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,348.20 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,348.20 ราคาเหมาะสม

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 89,452.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 89,452.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 89,452.00 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,021.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,021.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,021.00 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,388.80 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,388.80 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,388.80 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 16,050.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 16,050.00 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,415.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 20,415.60 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 20,415.60 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,721.87 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,721.87 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,721.87 ราคาเหมาะสม

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,914.00 ตกลงราคา บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 4,914.00 บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 4,914.00 ราคาเหมาะสม
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37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,221.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 13,221.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 13,221.00 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,568.79 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 39,568.79 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 39,568.79 ราคาเหมาะสม

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,660.84 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,660.84 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,660.84 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 44,158.90 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,158.90 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,158.90 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,978.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 47,978.80 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 47,978.80 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,504.40 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 39,504.40 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 39,504.40 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,120.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 17,120.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 17,120.00 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,029.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,029.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,029.00 ราคาเหมาะสม

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,950.10 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 7,950.10 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 7,950.10 ราคาเหมาะสม
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47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,915.31 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 11,915.31 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 11,915.31 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,812.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 33,812.00 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 33,812.00 ราคาเหมาะสม

49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,844.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,844.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,844.00 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,250.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 6,250.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 6,250.00 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,895.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,895.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,895.00 ราคาเหมาะสม

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,895.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,895.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,895.00 ราคาเหมาะสม

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,587.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 20,587.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 20,587.00 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 36,860.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 36,860.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 36,860.00 ราคาเหมาะสม

55 ซ้ือหนังสือ 1,275.00 ตกลงราคา ร้านซีเอ็ดบุค๊เซ็นเตอร์ 1,275.00 ร้านซีเอ็ดบุค๊เซ็นเตอร์ 1,275.00 ราคาเหมาะสม

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,102.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,102.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,102.00 ราคาเหมาะสม
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57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,305.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 49,305.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 49,305.00 ราคาเหมาะสม

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,392.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 1,392.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 1,392.00 ราคาเหมาะสม

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,701.75 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 2,701.75 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 2,701.75 ราคาเหมาะสม

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,729.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 15,729.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 15,729.00 ราคาเหมาะสม

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,243.00 ตกลงราคา บริษทั เคียวเซร่ามิต้า ด็อคคิวเม้นท-์ 5,243.00 บริษทั เคียวเซร่ามิต้า ด็อคคิวเม้นท-์ 5,243.00 ราคาเหมาะสม

โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,614.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 21,614.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 21,614.00 ราคาเหมาะสม

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,192.25 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 23,192.25 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 23,192.25 ราคาเหมาะสม

64 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,736.72 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 6,736.72 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 6,736.72 ราคาเหมาะสม

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,210.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 16,210.50 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 16,210.50 ราคาเหมาะสม

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,657.88 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 2,657.88 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 2,657.88 ราคาเหมาะสม
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67 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,785.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,785.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,785.00 ราคาเหมาะสม

68 ซ้ือวารสารวิชาการต่างประเทศ 15,570.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 15,570.00 บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 15,570.00 ราคาเหมาะสม

69 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,642.50 ตกลงราคา ร้านมเหสักข์ 13,642.50 ร้านมเหสักข์ 13,642.50 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,758.29 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 33,758.29 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 33,758.29 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,400.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 23,400.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 23,400.00 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 44,494.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,494.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,494.00 ราคาเหมาะสม

73 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,088.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 41,088.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 41,088.00 ราคาเหมาะสม

74 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศแบบ 78,324.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 78,324.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 78,324.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

แยกส่วน (ก.พ.ค.) ส านักงาน ก.พ. เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด มคีวามช านาญ

จังหวัดนนทบุรี ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด
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ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

75 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 3,150.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,150.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,150.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

76 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 2,514.50 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,514.50 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,514.50 "

77 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์และ 5,082.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 5,082.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 5,082.50 "

 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศสล.) สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

78 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 4,173.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,173.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,173.00 "

  สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

79 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 2,782.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,782.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,782.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

80 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์และ 13,268.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 13,268.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 13,268.00 "

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สตค.) สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

81 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์และ 3,400.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,400.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,400.00 "

เคร่ือส ารองไฟฟ้า (สมว.)

82 จ้างท าป้ายและสต๊ิกเกอร์ติดหน้ารถ 30,495.00 ตกลงราคา ร้าน ทิวาริม 30,495.00 ร้าน ทิวาริม 30,495.00 "

หนา้ที ่14 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

83 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 65,719.40 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 65,719.40 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 65,719.40 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ส านักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี จ ากัด  จ ากัด มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

84 จ้างจัดสวนหย่อมแปลงผักตามหลัก 75,865.00 ตกลงราคา นางปัญรัฎ  ต้นรัง 75,865.00 นางปัญรัฎ  ต้นรัง 75,865.00 "

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

85 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 18,112.00 ตกลงราคา บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด 18,112.00 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด 18,112.00 ราคาเหมาะสม

86 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 87,830.95 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 87,830.95 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 87,830.95 ราคาเหมาะสม

จ ากัด  จ ากัด

87 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศแบบ 49,006.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 49,006.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 49,006.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

แยกส่วน ส านักงาน ก.พ. เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด มคีวามช านาญ

ถนนพิษณุโลก ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

88 จ้างท าบานเล่ือนเกล็ดอลูมิเนียม 40,660.00 ตกลงราคา บริษัท ท.ีพ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ 40,660.00 บริษัท ท.ีพ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ 40,660.00 "

จ ากัด จ ากัด

หนา้ที ่15 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

89 จ้างซ่อมห้องน้ าอาคารจอดรถ ชั้น 1 22,149.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 22,149.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 22,149.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

และท่อเมนน้ าประปาทีจ่่ายให้ เอ็นจิเนียร่ิง  เอ็นจิเนียร่ิง มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

90 จ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าเย็นระบบชิลเลอร์ 4,800.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 4,800.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 4,800.00 "
อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี จ ากัด  จ ากัด

91 จ้างซ่อมและจัดท ากุญแจตู้เก็บ 21,700.00 ตกลงราคา นายเฉลิมชัย  สินวาสนามงคล 21,700.00 นายเฉลิมชัย  สินวาสนามงคล 21,700.00 "

เอกสาร  

92 จ้างซ่อมปัม้น้ าบ่อพักน้ าเสียและ 34,600.00 ตกลงราคา นายวัชระ  สท้อนดี 34,600.00 นายวัชระ  สท้อนดี 34,600.00 "

ท่อระบายน้ า

93 ซ้ือดอกไม้แห้งส าหรับวางโพเดียม 4,000.00 ตกลงราคา ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 4,000.00 ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 4,000.00 ราคาเหมาะสม

    

94 จ้างซ่อมระบบประปาบริเวณอาคาร 2 6,248.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 6,248.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 6,248.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

และอาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จ ากัด  จ ากัด มคีวามช านาญ

จังหวัดนนทบุรี ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

หนา้ที ่16 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

95 จ้างซ่อมพร้อมเปล่ียนหลอดไฟฟ้า 91,700.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 91,700.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 91,700.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

แสงสว่าง หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ เซอร์วิส จ ากัด  เซอร์วิส จ ากัด มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

96 จ้างร้ือบอร์ดนิทรรศการและป้าย 38,734.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 38,734.00 ร้านทิวาริม 38,734.00 "

พร้อมขนย้าย  

97 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 2,450.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,450.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,450.00 "

เคร่ือส ารองไฟฟ้า (สมว.)    

98 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 2,500.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,500.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,500.00 "

(กลุ่มงานสารบรรณ)    

99 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กค.) 1,900.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,900.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,900.00 "

100 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สมว.) 2,700.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,700.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,700.00 "

101 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 689.02 ตกลงราคา บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร์ จ ากดั 689.02 บริษัท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร์ จ ากดั 689.02 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่17 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

102 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 6,206.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 6,206.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 6,206.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

103 จ้างจัดต้นไม้ประดับภายในอาคาร 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์แพลนท์ เซ็นเตอร์ 27,820.00 บริษัท เวิลด์แพลนท์ เซ็นเตอร์ 27,820.00 "

ทีท่ าการส านักงาน ก.พ. หลังใหม่ จ ากัด จ ากัด

จังหวัดนนทบุรี

104 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 72,931.20 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 72,931.20 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 72,931.20 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

105 จ้างล้างท าความสะอาดสระว่ายน้ า 85,707.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 85,707.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 85,707.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

อาคารศูนย์สุขภาพ ส านักงาน ก.พ. เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด มคีวามช านาญ

จังหวัดนนทบุรี ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

106 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,354.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,354.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,354.00 "

(กลุ่มโรงพิมพ)์ สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

107 จ้างซ่อมปัม้น้ าอาคาร 3 88,168.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 88,168.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 88,168.00 "

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด
หนา้ที ่18 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

108 ซ้ือฟิล์มกรองแสงส าหรับลด 99,863.10 ตกลงราคา บริษัท เกรส ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 99,863.10 บริษัท เกรส ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 99,863.10 ราคาเหมาะสม

ความร้อนพร้อมติดต้ัง

109 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 2,050.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิยม 2,050.00 ร้านไทยนิยม 2,050.00 ราคาเหมาะสม

110 จ้างซ่อมกล้องถ่ายวิดีโอเทป 29,318.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 29,318.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 29,318.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

111 จ้างซ่อมแผงควบคุมไฟฟ้า 94,053.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 94,053.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 94,053.00 "

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

112 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา 1.นายดนัย  หงส์บิน 3,500.00 นายดนัย  หงส์บิน 3,500.00 ราคาต่ าสุด

2.นายรณชัย  ไกลญาติ 4,000.00 

3.นายมนตรี  เซ็นสม 4,400.00 

113 เช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ 16,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 16,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 16,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 18,200.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 20,400.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

114 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,100.00 ตกลงราคา 1.บริษทั พูลทรัพย์ เอก็เพรส 1985 จ ากดั 6,100.00 บริษัท พูลทรัพย ์เอก็เพรส 1985 จ ากดั 6,100.00 ราคาต่ าสุด
2.บริษทั สมเกียรต์ิการทอ่งเที่ยว จ ากัด 7,000.00 
3.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ญาณิสา ทรานสปอร์ต 7,400.00 

115 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 32,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 32,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 32,000.00 ราคาต่ าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 36,000.00 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 40,000.00 

116 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 18,500.00 ตกลงราคา 1.นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 18,500.00 นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 18,500.00 ราคาต่ าสุด
2.นายพรชัย  ฉัตรชนะโชติ 19,500.00 
3.บริษัท แวนหรรษา จ ากัด 20,000.00 

117 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,000.00 ตกลงราคา 1.นางระวีวัฒน์  ไชยมาศ 5,000.00 นางระวีวัฒน์  ไชยมาศ 5,000.00 ราคาต่ าสุด
2.นายสมควร  บุญมานัด 5,400.00 
3.นายเจียงค า  ถามวงศ์ 6,000.00 

118 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 17,600.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 17,600.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 17,600.00 ราคาต่ าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 18,600.00 
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นวิศิริพรเดินรถ 19,000.00 

119 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 15,000.00 ตกลงราคา 1.นายประยุทธ์  หมู่ผ้ึง 15,000.00 นายประยุทธ์  หมู่ผ้ึง 15,000.00 ราคาต่ าสุด
2.นายนิเวช  สวัสดี 16,500.00 
3.นายอัมรินทร์  กันนุฬา 16,800.00 

120 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 13,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนุสรณ์ทัวร์แอนด์แทรเวล 13,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อนุสรณ์ทัวร์แอนด์แทรเวล 13,000.00 ราคาต่ าสุด
2.พูลศักด์ิการท่องเที่ยว โดยนายพูลศักด์ิ  ถนอมทรัพย์ 13,200.00 
3.อินทร์อิ่มทัวร์ โดยนายอนุชา  อินทร์อิ่ม 14,000.00 
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121 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1.บริษทั พูลทรัพย์ เอก็เพรส 1985 จ ากดั 6,000.00 บริษัท พูลทรัพย ์เอก็เพรส 1985 จ ากดั 6,000.00 ราคาต่ าสุด
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ญาณิสา ทรานสปอร์ต 6,400.00 
3.บริษทั สมเกียรต์ิการทอ่งเที่ยว จ ากัด 7,000.00 

122 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 42,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 42,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 42,000.00 ราคาต่ าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 57,000.00 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 76,000.00 

123 เช่ารถบัสปรับอากาศ 50,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 50,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 50,000.00 ราคาต่ าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 65,000.00 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 70,000.00 

124 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,000.00 ตกลงราคา 1.นอร์ท รถเช่า โดยนางศิรัญญา  พรมสาท 5,000.00 นอร์ท รถเช่า โดยนางศิรัญญา  พรมสาท 5,000.00 ราคาต่ าสุด

2.สุเทพ รถเช่า โดยนายสุเทพ  ทพิรัตน์ 5,600.00 

3.วรากร บริการ 6,000.00 

125 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ สงขลาคาร์เร็นส์ 5,400.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ สงขลาคาร์เร็นส์ 5,400.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หาดใหญ่รถเช่า 5,600.00 

3.ห้างหุ้นส่วนสามัญ รถเช่านครหาดใหญ่ 5,600.00 

126 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 25,200.00 ตกลงราคา 1.นายปรีชา  คณฑา 25,200.00 นายปรีชา  คณฑา 25,200.00 ราคาต่ าสุด

2.นายจรัญ  อินต๊ะสงค์ 27,000.00 

3.นายสุชาติ  ไชยนาวา 27,000.00 
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