
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการสรรหาเชิงรุก 1,460,600.00 ตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,460,550.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,460,550.00 ยื่นข้อเสนอ

ส าหรับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก โครงการ

และเยาวชน ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556

หนา้ที ่1 จาก 21



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 408,178.00 กรณีพิเศษ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 408,178.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 408,178.00 ตามมติ ครม.

บริเวณส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพฯ
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือขายไมโครโฟนชุดประชุม ประจ า 881,700.00   พิเศษ 1. บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 880,000.00 บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 880,000.00 เสนอรายละเอยีด

ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารทีท่ าการ 2. บริษัท สเปคเทค จ ากัด 899,000.00 งานจ้างฯ

หลังใหม่ ส านักงาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุรี ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 สัญญาจ้างพมิพแ์ละเตรียมแบบทดสอบ 20,865,700.00 พิเศษ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด 20,860,000.00 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด 20,860,000.00 เสนอรายละเอยีด

รวมทัง้พิมพ์และตรวจกระดาษค าตอบ งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

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

3 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 1,420,690.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1,420,690.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1,420,690.00 เสนอรายละเอยีด

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) งานจ้างฯ

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

4 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 3,464,515.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3,464,515.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3,464,515.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556

5 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 5,008,332.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5,008,332.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5,008,332.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556

6 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 4,149,360.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4,149,360.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4,149,360.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

7 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 2,588,189.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2,588,189.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2,588,189.00 เสนอรายละเอยีด

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) งานจ้างฯ

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

8 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 4,612,476.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4,612,476.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4,612,476.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556

9 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 2,465,904.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2,465,904.00 มหาวิทยาลัยบูรพา 2,465,904.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556

10 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 4,886,355.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4,886,355.00   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4,886,355.00   "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

11 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 15,027,915.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15,027,915.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15,027,915.00 เสนอรายละเอยีด

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) งานจ้างฯ

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

12 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 2,203,600.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2,203,600.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2,203,600.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556

13 จ้างด าเนินการสอบภาคความรู้ 3,127,405.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 3,127,405.00 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 3,127,405.00 "

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ประจ าปี 2556

14 จ้างเหมาด าเนินโครงการขับเคล่ือน 573,284.00 พิเศษ บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 570,000.00 บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 570,000.00 "

ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพเชิงรุก
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ 430,372.00 สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอดีไอ คอมพิวเตอร์ 430,372.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอดีไอ คอมพิวเตอร์ 430,372.00 เสนอรายละเอยีด

สนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมติดต้ัง คุณลักษณะฯ

ถูกต้องครบถ้วน

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

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 ชื้อน้ าด่ืม 4,400.00 ตกลงราคา สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,400.00 สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม

2 ซ้ือน้ าด่ืม 16,572.16 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 16,572.16 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 16,572.16 ราคาเหมาะสม

3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 26,437.56 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 26,437.56 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 26,437.56 ราคาเหมาะสม

4 จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องพร้อมพิมพ์ครุฑ 8,560.00 ตกลงราคา 1.บริษัท กาญจนกติต์ิ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 8,560.00 บริษัท กาญจนกติต์ิ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 8,560.00 ราคาต่ าสุด

และลายเซ็นต์ 2.บริษัท นันทนนต์ ธุรกิจ จ ากัด 9,630.00 

3.บริษัท บางกอกซอฟต์แวร์ จ ากัด 10,165.00 

5 เช่าห้องประชุม 24,000.00 ตกลงราคา โรงแรมสายลม (บริษัท สรารมณ์ จ ากดั) 24,000.00 โรงแรมสายลม (บริษัท สรารมณ์ จ ากดั) 24,000.00 ราคาเหมาะสม

6 จ้างถ่ายเอกสาร 275.00 ตกลงราคา เงินสด 275.00 เงินสด 275.00 ราคาเหมาะสม

   (1) ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 120.00    (1) ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

   (2) ส านักงานศาลปกครอง    (2) ส านักงานศาลปกครอง

7 จ้างถ่ายเอกสาร 4,292.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 4,292.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 4,292.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างท าตรายาง 428.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 428.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 428.00 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

9 จ้างท าตรายาง 1,112.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 428.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 1,112.80 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

10 จ้างถ่ายเอกสาร 6,630.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 6,630.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 6,630.00 ราคาเหมาะสม

11 จ้างแปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ 65,000.00 ตกลงราคา ดร.กฤตศรี   สามะพุทธิ 65,000.00 ดร.กฤตศรี   สามะพุทธิ 65,000.00 ราคาเหมาะสม

ส าหรับหนังสือ OCSC Year End 2012

12 จ้างพมิพจ์ุลสารการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 76,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 76,500.00 บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 76,500.00 ราคาต่ าสุด

การบริหารทรัพยากรบคุคลของจงัหวัด 2.บริษัท ออนป้า จ ากัด 78,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพเพญ็วานิสย์ 79,500.00 

4.บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 99,000.00 

5. บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 104,325.00 

13 จ้างพมิพห์นังสือวชิาการประจ าปี สพข. 99,500.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพเพญ็วานิสย์ 99,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 99,500.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท แดงส์ การพิมพ์ จ ากัด 110,000.00 

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุเนตร์ฟิล์ม 115,000.00 

14 จ้างพิมพ์สมุดเขียนตอบ 72,225.00 ตกลงราคา 1.บริษัท สเตป เพรส จ ากัด 72,225.00 บริษัท สเตป เพรส จ ากัด 72,225.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สกราฟฟี่ 74,536.20 

3.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 79,447.50 

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

16 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,091.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,091.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,091.40 ราคาหมาะสม

17 จ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 19,044.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 19,044.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 19,044.00 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 จ้างถ่ายเอกสาร 3,798.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 3,798.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 3,789.00 ราคาเหมาะสม

19 จ้างถ่ายเอกสาร 6,782.00 ตกลงราคา เงินสด 6,782.00 เงินสด 6,782.00 ราคาเหมาะสม

   (1) ร้านสุพฒัชัยกอ๊ปปี ้ปร้ินท์ แอนด์ เซอร์วสิ    (1) ร้านสุพฒัชัยกอ๊ปปี ้ปร้ินท์ แอนด์ เซอร์วสิ

  (2) ร้านคอมพวิเทคกอ๊ปปี้   (2) ร้านคอมพวิเทคกอ๊ปปี้

20 จ้างถ่ายเอกสาร 16,800.00 ตกลงราคา 1.ร้านดับเบิล้คิวซี 16,800.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 16,800.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนสามัญ ก๊อปปี ้ปร้ิน 19,075.00 

3.ร้าน Hi Speed Copy Print 21,350.00 

21 จ้างถ่ายเอกสาร 980.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 980.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 980.00 ราคาเหมาะสม

22 จ้างเหมาจัดหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 4,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน 4,000.00 นายมนูญ  ประจัน 4,000.00 ราคาเหมาะสม

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,855.20 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 22,855.20 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 22,855.20 ราคาเหมาะสม

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,890.01 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,890.01 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,890.01 ราคาเหมาะสม

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 765.20 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 765.20 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 765.20 ราคาเหมาะสม

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,155.60 ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์ลิงค์ จ ากัด (มหาชน) 1,155.60 บริษทั อินเตอร์ลิงค์ จ ากัด (มหาชน) 1,155.60 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,519.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 12,519.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 12,519.00 ราคาเหมาะสม

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,291.52 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 22,291.52 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 22,291.52 ราคาเหมาะสม

  

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 54,360.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 54,360.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 54,360.00 ราคาเหมาะสม

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,145.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 3,145.80 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 3,145.80 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,743.41 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 28,743.41 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 28,743.41 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,931.80 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 2,931.80 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 2,931.80 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,567.30 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,567.30 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,567.30 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,867.97 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,867.97 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,867.97 ราคาเหมาะสม

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,428.20 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 48,428.20 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 48,428.20 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,486.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 10,486.00 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 10,486.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,888.32 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,888.32 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,888.32 ราคาเหมาะสม

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,284.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,284.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,284.20 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 46,454.91 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 46,454.91 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 46,454.91 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 3,852.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 3,852.00 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,244.01 ตกลงราคา บริษทั ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 12,244.01 บริษทั ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 12,244.01 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,145.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 25,145.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 25,145.00 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,998.14 ตกลงราคา บริษทั ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 2,998.14 บริษทั ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 2,998.14 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,586.24 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 14,586.24 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 14,586.24 ราคาเหมาะสม

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 3,852.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 3,852.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,857.40 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 15,857.40 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 15,857.40 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,361.60 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 7,361.60 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 7,361.60 ราคาเหมาะสม

49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,848.95 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 20,848.95 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 20,848.95 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,072.64 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 14,072.64 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 14,072.64 ราคาเหมาะสม

 

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,402.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 20,402.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 20,402.00 ราคาเหมาะสม

52 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

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,410.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 11,410.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 11,410.00 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 46,711.92 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 46,711.92 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 46,711.92 ราคาเหมาะสม

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,161.34 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 9,161.34 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 9,161.34 ราคาเหมาะสม

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,906.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 16,906.00 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 16,906.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,592.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 12,592.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 12,592.00 ราคาเหมาะสม

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,100.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 3,100.00 ร้านทิวาริม 3,100.00 ราคาเหมาะสม

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,878.86 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,878.86 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,878.86 ราคาเหมาะสม

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,610.72 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 47,610.72 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 47,610.72 ราคาเหมาะสม

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,910.15 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 49,910.15 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 49,910.15 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 3,852.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 3,852.00 ราคาเหมาะสม

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,963.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 9,963.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 9,963.00 ราคาเหมาะสม

64 ซ้ือวัสดุส านักงาน 66,428.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 66,428.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 66,428.00 ราคาเหมาะสม

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,484.76 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 12,484.76 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 12,484.76 ราคาเหมาะสม

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,134.02 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 22,134.02 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 22,134.02 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,691.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 3,691.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดวิริยะ 1995 3,691.50 ราคาเหมาะสม

68 ซ้ือวัสดุส านักงาน 75,103.30 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 75,103.30 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 75,103.30 ราคาเหมาะสม

69 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,006.91 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 6,006.91 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 6,006.91 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,994.39 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 14,994.39 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 14,994.39 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,012.50 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,012.50 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,012.50 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,064.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,064.40 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,064.40 ราคาเหมาะสม

73 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,630.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,630.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,630.00 ราคาเหมาะสม

74 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,700.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 17,700.00 บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 17,700.00 ราคาเหมาะสม

75 ซ้ือวัสดุส านักงาน 42,430.50 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะบุค๊สโตร์ 42,430.50 บริษัท คิโนะคูนิยะบุค๊สโตร์ 42,430.50 ราคาเหมาะสม

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด

76 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,724.57 ตกลงราคา SHRM Store Annual Conference 6,724.57 SHRM Store Annual Conference 6,724.57 ราคาเหมาะสม
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77 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,961.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 12,961.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 12,961.00 ราคาเหมาะสม

78 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,001.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 26,001.00 บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 26,001.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

79 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,200.25 ตกลงราคา บริษัท แอล.พ.ีพ.ีเทรดด้ิง จ ากัด 17,200.25 บริษัท แอล.พ.ีพ.ีเทรดด้ิง จ ากัด 17,200.25 ราคาเหมาะสม

80 ซ้ือวัสดุส านักงาน 918.00 ตกลงราคา บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 918.00 บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 918.00 ราคาเหมาะสม

สาขางามวงศ์วาน สาขางามวงศ์วาน

81 ซ้ือวัสดุส านักงาน 43,230.00 ตกลงราคา ร้าน อ. เฉลิมศรี 43,230.00 ร้าน อ. เฉลิมศรี 43,230.00 ราคาเหมาะสม

82 จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา 63,558.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 63,558.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 63,558.00 ราคาเหมาะสม

บริเวณอาคาร 8 ไปยังอาคาร 6 เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

83 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตป.) 2,621.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,621.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,621.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

84 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 13,460.60 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 13,460.60 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 13,460.60 ราคาเหมาะสม

85 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 2,996.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,996.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

86 จ้างร้ือถอนและเปล่ียนป้าย 34,507.50 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 34,507.50 ร้านทิวาริม 34,507.50 ราคาเหมาะสม

ประชาสัมพันธ์บริเวณอาคาร 5

และติดต้ังรางเล่ือนส าหรับวางคีย์บอร์ด
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87 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 83,636.55 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 83,636.55 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 83,636.55 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

88 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 4,900.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,900.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,900.00 ราคาเหมาะสม

89 จ้างซ่อมระบบท่อน้ าเย็นระบบ 66,200.90 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปวรุตม์ เอน็จิเนียร่ิง 66,200.90 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปวรุตม์ เอน็จิเนียร่ิง 66,200.90 ราคาเหมาะสม

ชิลเลอร์ของห้องสมุด

90 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สพค.) 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

91 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 13,161.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 13,161.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 13,161.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

92 จ้างบริการดับไฟบริเวณอาคาร 4 620.00 ตกลงราคา การไฟฟ้านครหลวง จังหวัดนนทบุรี 620.00 การไฟฟ้านครหลวง จังหวัดนนทบุรี 620.00 ราคาเหมาะสม

93 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 87,526.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 87,526.00 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 87,526.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก

94 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่และ 92,374.14 ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ ากดั 92,374.14 บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ ากดั 92,374.14 ราคาเหมาะสม

อุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร 3

95 จา้งล้างท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 88,168.00 ตกลงราคา บริษัท ส.พัชรพัฒน์ จ ากัด 88,168.00 บริษัท ส.พัชรพัฒน์ จ ากัด 88,168.00 ราคาเหมาะสม

สระว่ายน้ าอาคารศูนย์ส านักงาน ก.พ 

จังหวัดนนทบุรี

96 จ้างซ่อมเคร่ือง Projector 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 99,510.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 99,510.00 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย
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97 จ้างซ่อมเคร่ืองบันทึกภาพ DIBOS 51,360.00 ตกลงราคา บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 51,360.00 บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 51,360.00 ราคาเหมาะสม

30 CH. ส าหรับระบบ CCTV

98 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 1,123.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,123.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,123.50 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

99 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 2,300.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ราคาเหมาะสม

100 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 4,280.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,280.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,280.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

101 จ้างซ่อมรอยต่อระหว่างหลังคา 20,009.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 20,009.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 20,009.00 ราคาเหมาะสม

อาคาร 9 และถังเก็บน้ า เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

102 จ้างย้ายป้ายสวนสมุนไพร 89,880.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 89,880.00 ร้านทิวาริม 89,880.00 ราคาเหมาะสม

103 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 71,690.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 71,690.00 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 71,690.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ.

104 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,243.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 5,243.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 5,243.00 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มแผนงาน) สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

105 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 19,200.00 ตกลงราคา 1.นายวีรยุทธ  วรรณคง 19,200.00 นายวีรยุทธ  วรรณคง 19,200.00 ราคาต่ าสุด

2.นครศรีคาร์เร้นท์ 20,000.00 

3.นางสาวสุภาวดี  สารภักด์ิ 21,200.00 
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106 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 99,700.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรแวล (2007) 99,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญแทรแวล (2007) 99,700.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.ท.ีเอส.แทรเวล 103,000.00 

3.บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต จ ากดั 107,000.00 

107 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 4,700.00 ตกลงราคา 1.นายปฐมพัฒน์   อินก๋า 4,700.00 นายปฐมพัฒน์  อินก๋า 4,700.00 ราคาต่ าสุด

2.กิตติกรทัวร์ 5,000.00 

3.เชียงใหม่ เค เค แวน 5,400.00 

108 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา 1.นายโทนวิทย์  ปะตินัง 7,000.00 นายโทนวิทย์  ปะตินัง 7,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธนวัฒน์  รัตนทวีพุฒิ 7,500.00 

3.สมปรารถนาทัวร์ 7,900.00 

109 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 18,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 18,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 20,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 21,000.00 

110 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 22,470.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 22,470.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 22,470.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธนกร   มูลวงษ์ 24,000.00

111 เช่ารถบัสปรับอากาศ 42,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 42,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 42,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 43,500.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 45,000.00 

112 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 4,500.00 ตกลงราคา 1.นายบริหาร  งามสุด 4,500.00 นายบริหาร  งามสุด 4,500.00 ราคาต่ าสุด

2.นายนิตย์  พันศรี 5,000.00 

3.นายธนวรรณ   สุวรรณมณี 6,000.00 
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113 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 46,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 46,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 46,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 51,500.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 57,000.00 

114 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา 1.อนสุรณ์ทัวร์รถเช่า (นายอนสุรณ์ ภูเ่กดิ) 4,000.00 อนุสรณ์ทัวร์รถเช่า (นายอนุสรณ์ ภูเ่กดิ) 4,000.00 ราคาต่ าสุด

2.อินทร์อิ่มทัวร์ 4,700.00 

3.พูลศักด์ิการท่องเทีย่ว 4,500.00 

115 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 29,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทเวล จ ากัด 29,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 29,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 33,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 38,500.00 

116 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 43,200.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอสซีพีแวนทรานสปอร์ต 43,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอสซีพีแวนทรานสปอร์ต 43,200.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษทั เอดีเอส2010ทรานสปอร์ตแอนด์เซอวสิ จ ากัด 54,000.00 

3.ห้างหุน้ส่วนชนัยชนม์ แวน จ ากัด 54,000.00 

117 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,600.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 5,600.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 5,600.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 7,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 9,000.00 

118 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 4,400.00 ตกลงราคา 1.นายสุวิเชียร  บุญญารักษ์ 4,400.00 นายสุวิเชียร  บุญญารักษ์ 4,400.00 ราคาต่ าสุด

2.นายภักดี   ช่วยค้ าชู 5,000.00 

3.นายวิชัย   ช่วยค้ าชู 5,500.00 

119 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 25,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 25,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 25,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไทยแสน บริการ 27,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 29,000.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

120 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 99,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 99,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 99,000.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซ่ี จ ากัด 99,900.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อลัทิเน็ท เทรด แอนด์ ทราเวล 105,000.00 

หนา้ที ่21 จาก 21


