
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการพัฒนา 1,000,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 997,777.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 997,777.00 ยื่นข้อเสนอ

กรณีศึกษาเพือ่การฝึกอบรม โครงการ

ข้าราชการ (Case Study) ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างทีป่รึกษาโครงการพัฒนา 39,045,000.00 ตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 38,715,320.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 38,715,320.00 "

ผู้น าทีม่ีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ในราชการ (สถาบันทีป่รึกษา ในราชการ (สถาบันทีป่รึกษา

ในภาครัฐ "หลักสูตรการพัฒนา เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ

นักบริหารระดับสูง : ผู้น าทีม่ีวิสัยทัศน์ ในราชการ) ในราชการ)

และคุณธรรม (นบส.1)" กลุ่มที ่2

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

3 จ้างทีป่รึกษาโครงการส ารวจ 600,000.00 ตกลง สถาบันเทคโนโลยี 600,000.00 สถาบันเทคโนโลยี 600,000.00 "

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร ลาดกระบัง ลาดกระบัง

บุคคลของข้าราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนเมษายน 2554
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3,686,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด 2,888,990.00 บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด 2,888,990.00 เสนอรายละเอยีด

พร้อมติดต้ัง ส าหรับโครงการ ด้วยวิธีการ 2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล- 2,946,625.00 คุณลักษณะ

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็ก     โปรดักส์ จ ากัด ถูกต้องครบถ้วน

เพือ่รองรับการใช้งานระบบโปรแกรม ทรอนิกส์ 3. บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จ ากัด 3,112,000.00 ตรงตามที่

ของส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 8,688,050.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จ ากัด 7,538,150.00 บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จ ากัด 7,538,150.00 "

พร้อมติดต้ัง ด้วยวิธีการ 2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล- 7,789,600.00 

ทางอิเล็ก     โปรดักส์ จ ากัด

ทรอนิกส์ 3. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด 7,889,000.00 

4. บริษทั อินฟอร์เจนดาต้าซิสเต็ม จ ากัด 8,400,000.00 

5. บริษัท ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จ ากดั 8,638,000.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างท าตู้เก็บเอกสารสูงพร้อมติดต้ัง 267,300.00 สอบราคา 1. บริษัท เอเซียเฟอร์นิเจอร์- 193,242.00 บริษัท เอเซียเฟอร์นิเจอร์- 193,242.00 เสนอรายละเอยีด

    และก่อสร้าง จ ากัด และก่อสร้าง จ ากัด คุณลักษณะ

2. บริษัท เค.เอ็น.2000 250,649.00 ถูกต้องครบถ้วน

    บ้านและสวน จ ากัด ตรงตามที่

3. บริษัท วินเนอร์ เฟอร์นิค จ ากัด 269,640.00 ส านักงาน ก.พ. 

4. บริษัท ไทยพฒันาครุภัณฑ์ จ ากดั 247,095.10 ก าหนดและ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 จ้างเหมาด าเนินโครงการเสริมสร้าง 2,000,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ไอ.เอ็ม.ดี. โซลูชั่น จ ากัด 1,498,000.00 บริษัท ไอ.เอ็ม.ดี. โซลูชั่น จ ากัด 1,498,000.00 เสนอรายละเอยีด

องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 2. บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จ ากัด 1,996,884.26 งานจ้าง

การด าเนินงานด้านการพิทักษ์ 3. บริษัท เดรโก เน็ตเวิร์ค จ ากัด 1,548,785.00 ตรงตามที่

ระบบคุณธรรมในระบบราชการ ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

ต่ าสุด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย 3,644,290.00 พิเศษ 1. บริษัท ยนูิทรีโอ เทคโนโลย ีจ ากดั 3,210,000.00 บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 3,210,000.00 เสนอรายละเอยีด

และห้อง Server 2. บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น 3,370,500.00 งานจ้าง

    แมเนจเมนท์ จ ากัด ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 จ้างด าเนินการเกี่ยวกับข้อสอบ 1,400,000.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,253,640.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,253,640.00 เสนอรายละเอยีด

และแบบทดสอบภาคความรู้ งานจ้าง

ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง ตรงตามที่

(ภาค ข.) ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

3 จ้างพิมพ์และตรวจกระดาษค าตอบ 200,000.00 พิเศษ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี 188,000.00 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี 188,000.00 "

พร้ินท์ต้ิง จ ากัด พร้ินท์ต้ิง จ ากัด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

4 จา้งด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 2,000,000.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล 2,000,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล 2,000,000.00 "

ในการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์การพัฒนา

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 - 2556

5 จ้างวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล 450,000.00 พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 420,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 420,000.00 "

ระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการ

พลเรือนสามัญ
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 เช่าสถานทีเ่พือ่ใช้เป็นสนาม 1,692,788.15 ตกลงราคา บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 1,692,788.15 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 1,692,788.15 เสนอรายละเอยีด

สอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคล แมเนจเม้นท์ จ ากัด แมเนจเม้นท์ จ ากัด งานจ้าง

เข้ารับราชการ ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างเหมาบริการสแกนเอกสาร 79,137.20 ตกลงราคา 1. บริษทั โรเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 79,137.20 บริษัท โรเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 79,137.20 ราคาต่ าสุด

เป็นไฟล์ .PDF พร้อมท า Link 2. บริษั มิราเคิล ซิสเต็มส์ จ ากัด 115,174.80 

จากหน้าสารบัญ และน าไฟล์

เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

3 จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการ 97,584.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 97,584.00 บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 97,584.00 ราคาต่ าสุด

ก าหนดชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ 105,288.00 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เม็ดทรายพร้ินด้ีง 107,856.00 

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 จ้างถ่ายเอกสาร 5,597.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 5,597.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 5,597.00 ราคาเหมาะสม

5 จ้างถ่ายเอกสาร 13,040.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 13,040.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 13,040.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,933.98 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 33,933.98 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 33,933.98 ราคาเหมาะสม

7 ซ้ือน้ าด่ืม 15,301.00 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 15,301.00 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 15,301.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างพิมพ์การ์ดพระบรมราโชวาท 61,525.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 61,525.00 บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 61,525.00 ราคาต่ าสุด

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัดภาพพิมพ์ 72,225.00 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

9 จ้างถ่ายเอกสาร 9,703.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 9,703.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 9,703.00 ราคาเหมาะสม

10 จ้างถ่ายเอกสาร 296.00 ตกลงราคา นางสาวจุฑามาศ แซ่โค้ว 296.00 นางสาวจุฑามาศ แซ่โค้ว 296.00 ราคาต่ าสุด

11 จ้างพิมพ์บัตรติดโต๊ะทีน่ั่งสอบ 38,503.95 ตกลงราคา 1. บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี 38,503.95 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี 38,503.95 ราคาต่ าสุด

   พร้ินท์ต้ิง จ ากัด พร้ินท์ต้ิง จ ากัด

2. บริษัท อินโนแวลลู จ ากัด 44,341.25 

3. บริษัท นิว คัม มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 52,377.50 

12 จ้างถ่ายเอกสาร 2,462.40 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 2,462.40 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 2,462.40 ราคาเหมาะสม

13 จ้างพิมพ์คู่มือ PM ประสบการณ์ 98,975.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด 98,975.00 บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด 98,975.00 ราคาต่ าสุด

ภาคปฏิบัติของหน่วยงาน 2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ซัน้าการพิมพ์ 107,000.00 

3. บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 152,475.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

14 จ้างท าตรายาง 3,231.40 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 3,231.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 3,231.40 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

15 จ้างท าตรายาง 6,000.00 ตกลงราคา 1.คณะบุคคล ทรี กรุ๊ป ทรานสปอร์ต 6,000.00 คณะบุคคล ทรี กรุ๊ป ทรานสปอร์ต 6,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายส าเริง เทิงสูงเนิน 6,500.00 

3.นายธงชัย อ่อนจันทร์ 6,800.00 

16 จ้างท าตรายาง 2,120.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 2,120.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 2,120.00 ราคาเหมาะสม

17 จ้างท าตรายาง 3,498.90 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสากลตรายางและการพมิพ์ 3,498.90 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสากลตรายางและการพมิพ์ 3,498.90 ราคาเหมาะสม

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

19 จา้งพมิพแ์บบแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 7,918.00 ตกลงราคา ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี 7,918.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี 7,918.00 ราคาเหมาะสม

การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2554 และแบบแนบท้าย

พระราชกฤษฎีกาการปรับอตัราเงินเดือน

ของข้าราชการตุลาการและ

ดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตรา

เงินเดือนของข้าราชการ

ตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม 

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2554
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

20 จ้างถ่ายเอกสาร 1,783.00 ตกลงราคา ร้านสมพงษ์ บริการ 1,783.00 ร้านสมพงษ์ บริการ 1,783.00 ราคาเหมาะสม

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

22 จ้างถ่ายเอกสาร 3,564.00 ตกลงราคา เงินสด 3,564.00 เงินสด 3,564.00 ราคาเหมาะสม

23 จ้างซ่อมวงกบบานกระจก 37,450.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 37,450.00 ร้านทิวาริม 37,450.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

 พร้อมเจาะช่องกระจก มีความช านาญ

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ    ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในท้องตลาด

24 จ้างซ่อมแซมไมค์สาย ยี่ห้อ EV 12,133.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 12,133.80 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 12,133.80 "

จ านวน 3 ชุด ห้อง 3104

25 จ้างซ่อมท่อเมนปะปาแตกช ารุด 48,150.00 ตกลงราคา นายชาตรี   ด่านจ้อยคงคา 48,150.00 นายชาตรี   ด่านจ้อยคงคา 48,150.00 "

บริเวณร้านอาหารข้างอาคาร 9

สกพ. นนทบุรี

26 จ้างซ่อมแซม Projector ยี่ห้อ SONY 84,134.10 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 84,134.10 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 84,134.10 "

เลขทะเบียน ก.พ.166/21-48

ห้องประชุม 3210
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

27 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศบส.) 2,400.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 2,400.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 2,400.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มีความช านาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในท้องตลาด

28 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,950.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,950.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,950.00 "

29 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กบส) 3,650.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 3,650.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 3,650.00 "

30 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า(สพข.) 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,200.00 "

31 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ส์ 4,700.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 4,700.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 4,700.00 "

(ศสล.)

32 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ และ 3,450.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 3,450.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 3,450.00 "

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สพข.)

33 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์(สพข.) 8,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 8,000.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 8,000.00 "

34 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,400.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 2,400.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 2,400.00 "

(สลธ. ห้องสมุด)
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

35 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 4,550.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 4,550.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 4,550.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มีความช านาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในท้องตลาด

36 จ้างซ่อมแซมเคร่ือง Projector 28,034.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 28,034.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 28,034.00 "

ยี่ห้อ Sony ห้อง 2202

37 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สวพ.) 2,100.00      ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 2,100.00      ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 2,100.00      "

38 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร(สมว.) 4,990.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 4,990.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 4,990.00 "

39 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 1,550.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,550.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,550.00 "

40 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (ศสล.) 1,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,000.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,000.00 "

41 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 1,550.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,550.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,550.00 "

42 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส์ 9,400.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 9,400.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 9,400.00 "

(สกม.)
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

43 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (ศบส.) 4,990.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 4,990.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 4,990.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มีความช านาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในท้องตลาด

44 จ้างเหมาซ่อมคู่สายโทรศัพท์ 12,244.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ ์ นิสภัครกุล 12,244.00 นายไชยฤทธิ ์ นิสภัครกุล 12,244.00 "

ของหน่วยงานต่าง ๆ

45 จ้างซ่อมระบบสปริงเกอร์พร้อมเปล่ียน 46,500.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 46,500.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 46,500.00 "

อุปกรณ์บริเวณกันสาด ชั้น 1 - 4

ณ  สกพ. กรุงเทพ ฯ

46 จ้างซ่อมพืน้ตัวหนอนและขอบฟุตบาท 89,710.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพัทธา 89,710.00 นายแสวง  ไวยพัทธา 89,710.00 "

ด้านหน้าอาคาร 9 ไปยังด้านหน้า

อาคาร 1 สกพ. จังหวัดนนทบุรี

47 จ้างซ่อมกรอบบานประตูกระจก 3,210.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 3,210.00 ร้านทิวาริม 3,210.00 "

อลูมิเนียมทางเข้า ศสส.

48 จ้างซ่อมท่อเมนประปาแตกช ารุด 48,150.00 ตกลงราคา นายชาตรี  ด่านจ้อยคงคา 48,150.00 นายชาตรี  ด่านจ้อยคงคา 48,150.00 "

บริเวณร้านอาหารข้างอาคาร 9

สกพ.นนทบุรี

49 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,477.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จกัรพรรด์ิฮาร์ดแวร์ 3,477.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จกัรพรรด์ิฮาร์ดแวร์ 3,477.50 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

50 จ้างซ่อมและเปล่ียนสวิทซ์ปุม่กดพร้อม 50,451.57 ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ ากดั 50,451.57 บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ ากดั 50,451.57 เนื่องจากผู้รับจ้าง

แผงสแตนเลส ด้านหน้าลิฟต์ชั้น 1-4 มีความช านาญ

และในตู้ลิฟต์ทัง้หมด ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในท้องตลาด

51 จ้างติดต้ังไฟแสงสว่างฉุกเฉินและ 48,600.00 ตกลงราคา นายอดุลย์  จุลล าเจียก 48,600.00 นายอดุลย์  จุลล าเจียก 48,600.00 "

เปล่ียนแบตเตอร่ีไฟฉุกเฉิน สกพ.

จังหวัดนนทบุรี

52 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 960.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนายนต์ 960.00 ร้านพัฒนายนต์ 960.00 ราคาเหมาะสม

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 4,200.00 ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 4,200.00 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,797.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 9,797.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 9,797.00 ราคาเหมาะสม

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,128.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 13,128.90 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 13,128.90 ราคาเหมาะสม

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 74,649.62 ตกลงราคา 1. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 74,649.62 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 74,649.62 ราคาต่ าสุด

2. บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ ากดั 74,653.90 
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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 32,816.90 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 32,816.90 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 32,816.90 ราคาเหมาะสม

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,779.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,779.80 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,779.80 ราคาเหมาะสม

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45,721.10 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 45,721.10 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 45,721.10 ราคาเหมาะสม

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,683.72 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 19,683.72 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 19,683.72 ราคาเหมาะสม

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,006.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,006.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,006.00 ราคาเหมาะสม

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 81,556.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 81,556.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 81,556.00 ราคาเหมาะสม

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 29,566.24 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 29,566.24 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 29,566.24 ราคาเหมาะสม

64 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,337.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 17,337.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 17,337.00 ราคาเหมาะสม

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,020.55 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 10,020.55 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 10,020.55 ราคาเหมาะสม

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45,836.66 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จ ากัด 45,836.66 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จ ากัด 45,836.66 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่14 จาก 17



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,434.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 49,434.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 49,434.00 ราคาเหมาะสม

68 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,808.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 49,808.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 49,808.50 ราคาเหมาะสม

69 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,942.48 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 40,942.48 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 40,942.48 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,860.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 1,860.00 ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 1,860.00 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 25,000.00 ร้านอุดมพานิช 25,000.00 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,129.24 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,129.24 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,129.24 ราคาเหมาะสม

73 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,610.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 11,610.00 บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 11,610.00 ราคาเหมาะสม

74 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,416.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จัด 9,416.00 บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จัด 9,416.00 ราคาเหมาะสม

75 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,717.40 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 13,717.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 13,717.40 ราคาเหมาะสม

76 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,210.00      ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 3,210.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 3,210.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธนกร มูลวงษ์ 3,300.00 
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77 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1.คณะบุคคล ทรี กรุ๊ป ทรานสปอร์ต 6,000.00 คณะบุคคล ทรี กรุ๊ป ทรานสปอร์ต 6,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธงชัย อ่อนจันทร์ 6,500.00 

78 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา 1.นายสาวิตต์ สุตัญต้ังใจ 12,000.00 นายสาวิตต์ สุตัญต้ังใจ 12,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายปฏิวัติ ก าลังงาม 14,000.00 

3.นายช่วงชัย ซุปวา 14,500.00 

79 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1.นายจักรัฐ อาคมนันท์ 24,000.00 นายจักรัฐ อาคมนันท์ 24,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายสุเมธ แก้วนาวงศ์ 24,600.00 

3.นายนรัสสร เจริญผล 25,200.00 

80 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 17,500.00 ตกลงราคา 1.นายวิเชียร ปัน่วงเดือน 17,500.00 นายวิเชียร ปัน่วงเดือน 17,500.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัทเวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 20,000.00 

3.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 20,330.00 

81 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,424.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 3,424.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 3,424.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธนกร มูลวงษ์ 3,500.00 

82 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา 1.นางศิริกุล ชนินทร์เศรษฐ์ 12,000.00 นางศิริกุล ชนินทร์เศรษฐ์ 12,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายศิริพงษ์ ฟักแฟง 12,300.00 

3.นายฤทธิชัย ทองส้ม 12,600.00 

83 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,210.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 3,210.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 3,210.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธนกร มูลวงษ์ 3,500.00 

84 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 42,500.00 ตกลงราคา บริษัท เชียงใหม ่ลานนา ฮอลิเดย์ จ ากดั 42,500.00 บริษัท เชียงใหม ่ลานนา ฮอลิเดย์ จ ากดั 42,500.00 ราคาเหมาะสม
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85 เช่ารถบัสปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 27,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 27,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายวสุเชษฐ์ เลาวกุล 29,000.00 

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสน 30,000.00 

86 เช่ารถบัสปรับอากาศ 44,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 44,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 44,000.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท ดี.พ.ีนอร์ท แทรเวล จ ากัด 46,000.00 

3.บริษัท ณิชาพรรณการท่องเที่ยว จ ากัด 48,000.00 

87 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1.คมกริช เทียมวงศ์ 6,000.00 คมกริช เทียมวงศ์ 6,000.00 ราคาต่ าสุด

2.NP คาร์เรนท์ 7,200.00 

3.วัชราภรณ์ อนุสนธิ์ 6,900.00 

88 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 51,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 51,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 51,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พงษม์าลา ทราเวล 54,000.00 

3.บริษทั ดี.พี. นอร์ท แทรเวล จ ากัด 5,400.00 

89 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 32,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 32,000.00 บริษัทเวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 32,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 39,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 35,000.00 

90 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 7,500.00 ตกลงราคา 1.นายประสงค์ จันทร์อาภาส 7,500.00 นายประสงค์ จันทร์อาภาส 7,500.00 ราคาต่ าสุด

2.นายสุรชาติ สิทธิศิริสาร 8,100.00 

91 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 4,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 4,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 5,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 6,000.00 
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