
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาโครงการศึกษาและ 6,175,000.00  ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 6,150,000.00  มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 6,150,000.00  ตามมติ ครม.

ฝึกอบรมเสริมหลกัสูตรนกับริหาร ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษา ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษา สนบัสนุนให้

ระดบัสูง (ส.นบส.)  รุ่นที� 2 เพื�อพฒันาประสิทธิภาพใน เพื�อพฒันาประสิทธิภาพใน ดาํเนินการจา้ง

ราชการ) ราชการ) ไดโ้ดยตรง

ตามระเบียบ

ขอ้ 83(4) และ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนสิงหาคม  2553

หนา้ที� 1 จาก 25



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งผลิตสื�อรณรงคแ์ละเผยแพร่ 140,000.00     สอบราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 103,250.00     หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 103,250.00     เสนอรายละเอียด

การเสริมสร้างวนิยัและป้องกนั      เจีAยฮัAว เจีAยฮัAว งานจา้งฯ

การกระทาํผดิวนิยั 2. บริษทั กราฟฟิค แมส จาํกดั 171,000.00     ตรงตามที�

3. บริษทั สหมิตรพริAนติAงแอนด-์ 116,095.00     สาํนกังาน ก.พ. 

    พบัลิสชิ�ง จาํกดั กาํหนดและ

4. บริษทั อมรินทร์พริAนติAง แอนด์ 187,250.00     เสนอราคาตํ�าสุด

    พบัลิสชิ�ง จาํกดั (มหาชน)
5. บริษทั ไทยยเูนี�ยน กราฟฟิกส์ จาํกดั 128,230.00     
6. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเดีย สแควร์ 124,334.00     
7. บริษทั สไตล ์ครีเอทีฟ เฮา้ส์ จาํกดั 123,050.00     
8. บริษทั ออนป้า จาํกดั -
     (ยื�นเอกสารไม่ถูกตอ้ง)
9. บริษทั ทริปเปิA ลเอม็ดีไซน์ 143,915.00     
     แอนด ์พริAนติAง จาํกดั
10. บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ ์ 138,570.00     
       (1977) จาํกดั
11. บริษทั ดอกเบีAย จาํกดั -
       (ยื�นเอกสารไม่ถูกตอ้ง)
12. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 121,660.00     
       อรุณการพิมพ์

หนา้ที� 2 จาก 25



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

2 จา้งพิมพห์นงัสือเผยแพร่องคค์วามรู้ 320,000.00     สอบราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเดีย สแควร์ 282,480.00     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเดีย สแควร์ 282,480.00     เสนอรายละเอียด

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล : 2. บริษทั สหมิตรพริAนติAงแอนด-์ 298,316.00     งานจา้งฯ

กระแสคน กระแสโลก     พบัลิสชิ�ง จาํกดั ตรงตามที�

3. บริษทั ออนป้า จาํกดั 518,880.00     สาํนกังาน ก.พ. 

4. บริษทั กราฟฟิค แมส จาํกดั 432,000.00     กาํหนดและ

5. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อรุณการพิมพ์ 432,880.00     เสนอราคาตํ�าสุด

6. บริษทั ทริปเปิA ล เอม็ ดีไซน์ 415,160.00     
    แอนด ์พริAนติAง จาํกดั
7. บริษทั เดอะกราฟิโก ซิสเตม็ส์ จาํกดั 333,840.00     
8. บริษทั ไทภูมิ พบัลิสชิ�ง จาํกดั 383,200.00     
9. บริษทั คอร์แอนดพ์ีค จาํกดั 582,080.00     
10. บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 421,580.00     
11. บริษทั ไทยยเูนี�ยน กราฟฟิกส์ 380,480.00     
      จาํกดั
12. บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977) จาํกดั 361,200.00     
13. บริษทั สไตล ์ครีเอทีฟ เฮา้ส์ จาํกดั 350,960.00     
14. บริษทั เลคแอนดฟ์าวดเ์ท่น 299,600.00     
      พริAนติAง จาํกดั
15. บริษทัอมรินทร์พริAนติAง แอนด์ 2,217,040.00  
      พบัลิชชิ�ง จาํกดั (มหาชน)

หนา้ที� 3 จาก 25



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาเพื�อดาํเนินการจดังาน 1,300,000.00  พิเศษ บริษทั อาร์. พี. มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 1,300,000.00  บริษทั อาร์. พี. มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 1,300,000.00  เสนอรายละเอียด

ประชุมสัมมนาส่วนราชการ งานจา้งฯ

และจงัหวดั เรื�อง การเสริมสร้าง ตรงตามที�

ให้ขา้ราชการอยูด่ี มีสุข : ตามยทุธศาสตร์ สาํนกังาน ก.พ. 

การพฒันาคุณภาพชีวติขา้ราชการ กาํหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จา้งเหมาดาํเนินโครงการคดัเลือก 325,000.00     พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 284,900.00     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 284,900.00     "
ขา้ราชการผูม้ีผลสัมฤทธิN สูง รุ่นที� 6

3 จา้งดาํเนินโครงการเผยแพร่ผลงาน 150,000.00     พิเศษ บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 150,000.00     บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 150,000.00     "
ของสาํนกังาน ก.พ. ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553

4 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 6,800,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 6,800,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 6,800,000.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ประจาํปี 2553

5 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 1,680,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 1,680,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 1,680,000.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ประจาํปี 2553

หนา้ที� 4 จาก 25



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

6 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 3,280,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยับูรพา 3,280,000.00  มหาวทิยาลยับูรพา 3,280,000.00  เสนอรายละเอียด

เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ งานจา้งฯ

ประจาํปี 2553 ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ. 

กาํหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

7 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 1,800,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏั- 1,800,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏั- 1,800,000.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา
ประจาํปี 2553

8 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 1,610,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏั- 1,610,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏั- 1,610,000.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ หมู่บา้นจอมบึง หมู่บา้นจอมบึง
ประจาํปี 2553

9 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 1,613,640.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 1,613,640.00  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 1,613,640.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ประจาํปี 2553

หนา้ที� 5 จาก 25



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

10 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 3,150,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 3,150,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 3,150,000.00  เสนอรายละเอียด

เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ งานจา้งฯ

ประจาํปี 2553 ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ. 

กาํหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

11 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 2,100,450.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 6,800,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 6,800,000.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ประจาํปี 2553

12 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 3,000,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 3,000,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 3,000,000.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ประจาํปี 2553

13 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 1,650,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 1,650,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 1,650,000.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ประจาํปี 2553

หนา้ที� 6 จาก 25



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

14 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 3,024,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 2,963,520.00  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 2,963,520.00  เสนอรายละเอียด

เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ งานจา้งฯ

ประจาํปี 2553 ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ. 

กาํหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

15 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 3,680,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 3,646,500.00  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 3,646,500.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ประจาํปี 2553

16 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 3,200,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 3,140,925.00  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 3,140,925.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ประจาํปี 2553

17 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 3,200,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 3,200,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 3,200,000.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ประจาํปี 2553

หนา้ที� 7 จาก 25



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

18 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 2,250,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 2,100,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 2,100,000.00  เสนอรายละเอียด

เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ งานจา้งฯ

ประจาํปี 2553 ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ. 

กาํหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

19 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 3,000,000.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏั- 3,000,000.00  มหาวทิยาลยัราชภฏั- 3,000,000.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ประจาํปี 2553

20 จา้งดาํเนินการสอบขอ้เขียน 2,961,910.00  พิเศษ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2,823,607.00  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2,823,607.00  "
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ประจาํปี 2553

21 จา้งพิมพช์ุดการเรียนดว้ยตนเอง 2,000,000.00  พิเศษ 1. บริษทั วเิสจ จาํกดั 1,675,000.00  บริษทั วเิสจ จาํกดั 1,675,000.00  เสนอรายละเอียด

หลกัสูตรฝึกอบรมขา้ราชการบรรจุใหม่ 2. บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 1,698,000.00  งานจา้งฯ

3. บริษทั ประชาคมมลัติมีเดีย จาํกดั 1,728,840.00  ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ. 

กาํหนดและ

เสนอราคาตํ�าสุด
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1 จา้งทาํตรายาง 1,270.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,270.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,270.00 ราคาเหมาะสม

2 จา้งเขา้เล่มวารสารและราชกิจจานุเบกษา 4,044.60 ตกลงราคา 1. โรงพิมพว์ฑิูรยก์ารปก 4,044.60 โรงพิมพว์ฑิูรยก์ารปก 4,044.60 ราคาตํ�าสุด
2. สกรีนเซ็นเตอร์ 5,970.60 

3 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 8,400.00 ตกลงราคา บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 8,400.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 8,400.00 ราคาเหมาะสม

4 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 2,889.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,889.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,889.00 ราคาเหมาะสม

5 จา้งรวบรวม จดัทาํ และสรุปขอ้มูล 80,250.00 ตกลงราคา 1. โรงพิมพส์มศกัดิN การพิมพ์ 80,250.00 โรงพิมพส์มศกัดิN การพิมพ์ 80,250.00 ราคาตํ�าสุด
ขา้ราชการผูม้ีผลสัมฤทธิN สูง 2. BrainSteam Co.,Ltd. 96,300.00 

3. ศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 99,510.00 
6 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 87,205.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 87,205.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 87,205.00 ราคาเหมาะสม

7 ซืAอนํAาดื�ม 13,441.34 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิN หยดทิพย ์จาํกดั 13,441.34 บริษทั บริสุทธิN หยดทิพย ์จาํกดั 13,441.34 ราคาเหมาะสม

8 จา้งพิมพห์นงัสือกาํลงัคนภาครัฐ 2552 : 99,750.75 ตกลงราคา 1. ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,750.75 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,750.75 ราคาตํ�าสุด
ขา้ราชการพลเรือนสามญั 2. อมรการพิมพ์ 123,585.00 

3. โรงพิมพ ์เทียมฝ่าการพิมพ์ 128,881.50 
9 ซืAอนํAาดื�ม 4,400.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม

10 จา้งทาํตรายาง 680.00            ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 680.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 680.00 ราคาเหมาะสม
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11 จา้งทาํตรายาง 900.00            ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 900.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 900.00 ราคาเหมาะสม

12 จา้งทาํตรายาง 3,541.70 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 3,541.70 ร้านสหบล๊อกตรายาง 3,541.70 ราคาเหมาะสม

13 จา้งเหมาวเิคราะห์และประมวลขอ้มูล 29,000.00 ตกลงราคา 1. นางสาวถนอมรัตน์  ฟองเลา 29,000.00 นางสาวถนอมรัตน์  ฟองเลา 29,000.00 ราคาตํ�าสุด
แบบสอบถาม โครงการติดตามผล 2. นางสาวอารีรัตน์  ชีวศรีรุ่งเรือง 31,400.00 
การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิระเบียบ 3. นางสาวเอมอร  เลิศชยักิตติไพศาล 34,500.00 
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

14 จา้งถ่ายเอกสาร 1,140.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีA  ปริAน 1,140.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีA  ปริAน 1,140.00 ราคาเหมาะสม

15 จา้งถ่ายเอกสาร 966.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีA  ปริAน 966.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีA  ปริAน 966.00 ราคาเหมาะสม

16 จา้งถ่ายเอกสาร 1,300.00 ตกลงราคา ร้านพิริยะการพิมพ์ 1,300.00 ร้านพิริยะการพิมพ์ 1,300.00 ราคาเหมาะสม

17 จา้งพิมพค์ู่มือการจดัโครงการ/กิจกรรม 62,060.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 62,060.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 62,060.00 ราคาตํ�าสุด
เพื�อพฒันาคุณภาพชีวติขา้ราชการ 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมด็ทรายพริAนติAง 64,200.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ์ 65,270.00 
18 จา้งทาํแฟ้มเอกสาร พร้อมสกรีนโลโก้ 29,750.00 ตกลงราคา 1. ร้านฐานิกานนัท์ 29,750.00 ร้านฐานิกานนัท์ 29,750.00 ราคาตํ�าสุด

2. K.T.K. POWER BAGS CO.,Ltd 31,500.00 
3. บริษทั สหดีเวลล็อป จาํกดั 33,250.00 
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19 จา้งเหมาบริการป้อนขอ้มลูหนงัสือใหม่ 62,595.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั บรรณสารนิรมิต 62,595.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั บรรณสารนิรมิต 62,595.00 ราคาตํ�าสุด
เขา้โปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัิ 2. บริษทั วมิงคล จาํกดั 66,072.50 
และจดัการขอ้มูลหนงัสือใหเ้ชื�อมโยง 3. Promotion&Service Co.,Ltd. 68,159.00 
กบัฐานขอ้มูลในระบบ

20 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 36,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ. แบคอินดสัตรี จาํกดั 36,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 36,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 48,150.00 
3. ร้านมีมี� มาร์เก็ตติAง 54,000.00 

21 จา้งถ่ายเอกสาร 3,900.00 ตกลงราคา ร้านเจียมจิตต์ 3,900.00 ร้านเจียมจิตต์ 3,900.00 ราคาเหมาะสม

22 จา้งถ่ายเอกสาร 2,500.00 ตกลงราคา ก๊อปปีA เบสท์ 2,500.00 ก๊อปปีA เบสท์ 2,500.00 ราคาเหมาะสม

23 จา้งถ่ายเอกสาร 7,300.00 ตกลงราคา เอส.ที.ก๊อปปีA  7,300.00 เอส.ที.ก๊อปปีA 7,300.00 ราคาเหมาะสม

24 จา้งเหมาจดัทาํคอลมัน์เผยแพร่ข่าวสาร 96,300.00 ตกลงราคา 1. บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 96,300.00 บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 96,300.00 ราคาตํ�าสุด
ทางหนงัสือพิมพ์     นสพ.มติชนรายวนั

2. บริษทั ข่าวสด จาํกดั 134,820.00 
3. บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 138,672.00 
    นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

25 จา้งแยกสีปกและเนืAอในหนงัสือ 7,891.25 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 7,891.25 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซศ 7,891.25 ราคาเหมาะสม
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26 จา้งเคลือบพีวซีีดา้น 2,632.20 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 2,632.20 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 2,632.20 ราคาเหมาะสม

27 เช่าหอ้งประชุม พร้อมเครื�อง LCD Projector 24,000.00 ตกลงราคา บริษทั แมจิก เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 24,000.00 บริษทั แมจิก เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 24,000.00 ราคาเหมาะสม

โดยโรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั�น โดยโรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั�น

28 จา้งแยกสีเอกสารหลกัเกณฑ/์คู่มือ 2,190.83 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 2,190.83 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซศ 2,190.83 ราคาเหมาะสม

29 จา้งเคลือบยวูี 3,831.14 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 3,831.14 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 3,831.14 ราคาเหมาะสม

30 จา้งไสกาวหนงัสือ 7,222.50 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิAง เซ็นเตอร์ 7,222.50 คณะบุคคล ไบน์ดิAง เซ็นเตอร์ 7,222.50 ราคาเหมาะสม

31 จา้งแยกสีปกหนงัสือ 1,348.20 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 1,348.20 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 1,348.20 ราคาเหมาะสม

32 จา้งเคลือบพีวซีีดา้น 5,264.40 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 5,264.40 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 5,264.40 ราคาเหมาะสม

33 จา้งไสกาวหนงัสือ 14,980.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิAง เซ็นเตอร์ 14,980.00 คณะบุคคล ไบน์ดิAง เซ็นเตอร์ 14,980.00 ราคาเหมาะสม

34 จา้งเหมาจดัหอ้งฝึกอบรม 3104 - 3105 500.00 ตกลงราคา เงินสด 500.00 เงินสด 500.00 ราคาเหมาะสม

สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี
35 จา้งพิมพแ์ผน่พบัการคดัเลือกส่วนราชการ 11,770.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 11,770.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 11,770.00 ราคาตํ�าสุด

และจงัหวดัที�เป็นแบบอยา่งความสาํเร็จใน 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ์ 14,980.00 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาํปี 2553 3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมด็ทรายพริAนติAง 17,120.00 
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36 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 21,642.89 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 21,642.89 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 21642.89 ราคาเหมาะสม

37 จา้งถ่ายเอกสาร 6,551.60 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีA  ปริAน 6,551.60 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีA  ปริAน 6,551.60 ราคาเหมาะสม

38 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่มไสกาว 94,200.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีA  ปริAน 94,200.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีA  ปริAน 94,200.00 ราคาเหมาะสม

39 จา้งถ่ายเอกสาร 15,080.00 ตกลงราคา เงินสด 15,080.00 เงินสด 15,080.00 ราคาเหมาะสม

40 จา้งถ่ายเอกสาร 350.00 ตกลงราคา เงินสด 350.00 เงินสด 350.00 ราคาเหมาะสม

41 จา้งเหมาจดัทาํสปอตวทิยุ 32,100.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ใหคู้ณ จาํกดั 32,100.00 บริษทั ใหคู้ณ จาํกดั 32,100.00 ราคาตํ�าสุด
เรื�อง "การคดัเลือกส่วนราชการ 2. บริษทั เอวเีอฟ พลสั จาํกดั 48,150.00 
และจงัหวดัที�เป็นแบบอยา่ง
ความสาํเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจาํปี 2553"

42 จา้งถ่ายเอกสาร 3,300.00 ตกลงราคา ร้านพิมพจ์งั 3,300.00 ร้านพิมพจ์งั 3,300.00 ราคาเหมาะสม

43 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 25,851.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 25,851.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 25,851.20 ราคาเหมาะสม

44 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 25,027.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 25,027.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 25,027.30 ราคาเหมาะสม
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45 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 46,224.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 46,224.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 46,224.00 ราคาเหมาะสม

46 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 5,568.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 5,568.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 5,568.00 ราคาเหมาะสม

47 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 33,063.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 33,063.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 33,063.00 ราคาเหมาะสม

48 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 11,277.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 11,277.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 11,277.80 ราคาเหมาะสม

49 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 73,990.50 ตกลงราคา 1. บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 73,990.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 73,990.50 ราคาตํ�าสุด
2. GOLD-WISE Inetrnational Limited 75,937.90
3. SIAM MAXELL CO., LTD. 77,896.00

50 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 6,754.38 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,754.38 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,754.38 ราคาตํ�าสุด
2. ร้านเทพกญัญา 6,857.50

51 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 43,014.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 43,014.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 43,014.00 ราคาตํ�าสุด
2. ร้านเทพกญัญา 43,389.00

52 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 1,661.92 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 1,661.92 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 1,661.92 ราคาเหมาะสม

53 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 49,487.50 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,487.50 บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,487.50 ราคาเหมาะสม
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54 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 48,899.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,899.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,899.00 ราคาเหมาะสม

55 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 49,755.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 ราคาเหมาะสม

56 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 42,800.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 42,800.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 42,800.00 ราคาเหมาะสม

57 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 19,260.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 19,260.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 19,260.00 ราคาเหมาะสม

58 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 49,276.50 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 49,276.50 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 49,276.50 ราคาเหมาะสม

59 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 86,650.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 86,650.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 86,650.00 ราคาเหมาะสม

60 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 23,980.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 23,980.00 ร้านเทพกญัญา 23,980.00 ราคาเหมาะสม

61 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 15,770.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 15,770.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 15,770.00 ราคาเหมาะสม

62 ซืAอหนงัสือ 1,000.00 ตกลงราคา กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 1,000.00 กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 1,000.00 ราคาเหมาะสม

63 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 19,204.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 19,204.00 ร้านเทพกญัญา 19,204.00 ราคาเหมาะสม

64 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 872.99 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 872.99 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 872.99 ราคาเหมาะสม
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65 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 48,663.60 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,663.60 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,663.60 ราคาเหมาะสม

66 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 3,435.56 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 3,435.56 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 3,435.56 ราคาเหมาะสม

67 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 352.00 ตกลงราคา เงินสด 352.00 เงินสด 352.00 ราคาเหมาะสม

68 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 48,738.50 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 48,738.50 ร้านเลิศทวกีิจ 48,738.50 ราคาเหมาะสม

69 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 6,815.00 ตกลงราคา ร้านศกัดิN ชยั 6,815.00 ร้านศกัดิN ชยั 6,815.00 ราคาเหมาะสม

70 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 9,879.99 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 9,879.99 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 9,879.99 ราคาเหมาะสม

71 ซืAอเอกสารประกอบการฝึกอบรม 29,200.00 ตกลงราคา เงินสด 29,200.00 เงินสด 29,200.00 ราคาเหมาะสม

72 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 1,155.60 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 1,155.60 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 1,155.60 ราคาเหมาะสม

73 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 13,307.59 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 13,307.59 ร้านเลิศทวกีิจ 13,307.59 ราคาเหมาะสม

74 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 45,341.25 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 45,341.25 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 45,341.25 ราคาเหมาะสม

75 ซืAอวสัดุโสตทศันูปกรณ์ 46,010.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 46,010.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 46,010.00 ราคาเหมาะสม
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76 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 46,224.00 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 46,224.00 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 46,224.00 ราคาเหมาะสม

77 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 13,973.77 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 13,973.77 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 13,973.77 ราคาเหมาะสม

78 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 5,606.80 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 5,606.80 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 5,606.80 ราคาเหมาะสม

79 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 19,730.80 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 19,730.80 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 19,730.80 ราคาเหมาะสม

80 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 1,195.00 ตกลงราคา เงินสด 1,195.00 เงินสด 1,195.00 ราคาเหมาะสม

81 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 21,940.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 21,940.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 21,940.00 ราคาเหมาะสม

82 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 98,630.46 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 98,630.46 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 98,630.46 ราคาเหมาะสม

83 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 16,906.00 ตกลงราคา บริษทั ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,906.00 บริษทั ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,906.00 ราคาเหมาะสม

84 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 40,446.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 40,446.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 40,446.00 ราคาเหมาะสม

85 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 6,634.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,634.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,634.00 ราคาเหมาะสม

86 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 7,481.44 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 7,481.44 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 7,481.44 ราคาเหมาะสม
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87 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 10,496.70 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 10,496.70 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 10,496.70 ราคาเหมาะสม

88 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 29,157.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 29,157.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 29,157.50 ราคาเหมาะสม

89 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 7,530.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 7,530.00 ร้านอุดมพานิช 7,530.00 ราคาเหมาะสม

90 ซืAอหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 6,875.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ  วงษศ์ิลป์ 6,875.00 ร้านอรุณ  วงษศ์ิลป์ 6,875.00 ราคาเหมาะสม

91 ซืAอหนงัสือวชิาการต่างประเทศ 41,445.00 ตกลงราคา บริษทั เดอะ บุค๊แมน จาํกดั 41,445.00 บริษทั เดอะ บุค๊แมน จาํกดั 41,445.00 ราคาเหมาะสม

92 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 28,490.89 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 28,490.89 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 28,490.89 ราคาเหมาะสม

93 ซืAอหนงัสือวชิาการต่างประเทศ 5,962.50 ตกลงราคา บริษทั เอเชีย บุค๊ส์ จาํกดั 5,962.50 บริษทั เอเชีย บุค๊ส์ จาํกดั 5,962.50 ราคาเหมาะสม

94 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 5,243.00 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 5,243.00 บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 5,243.00 ราคาเหมาะสม

95 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 8,584.08 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,584.08 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,584.08 ราคาเหมาะสม

96 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 3,177.90 ตกลงราคา บริษทั เนชั�นไวด ์จาํกดั 3,177.90 บริษทั เนชั�นไวด ์จาํกดั 3,177.90 ราคาเหมาะสม

97 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 15,814.60 ตกลงราคา ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 15,814.60 ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 15,814.60 ราคาเหมาะสม
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98 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 16,692.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 16,692.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 16,692.00 ราคาเหมาะสม

99 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 2,630.98 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,630.98 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,630.98 ราคาเหมาะสม

100 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 37,717.50 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 37,717.50 บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 37,717.50 ราคาเหมาะสม

101 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 27,250.23 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 27,250.23 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 27,250.23 ราคาเหมาะสม

102 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 41,259.20 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 41,259.20 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 41,259.20 ราคาเหมาะสม

103 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 49,595.41 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 49,595.41 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 49,595.41 ราคาเหมาะสม

104 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 22,662.60 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 22,662.60 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 22,662.60 ราคาเหมาะสม

105 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 23,542.14 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 23,542.14 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 23,542.14 ราคาเหมาะสม

106 จา้งซ่อมแซมชัAนวางของหอ้งนํAา 20,437.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 20,437.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 20,437.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

และติดแผน่วางคียบ์อร์ด มีความชาํนาญ

สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

107 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 5,750.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 5,750.00 ร้านบวรไตรรงค์ 5,750.00 ราคาเหมาะสม

108 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 16,760.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 16,760.00 ร้านบวรไตรรงค์ 16,760.00 ราคาเหมาะสม

109 จา้งซ่อมผนงักาํแพงรัA ว,รางระบายนํAา, 49,500.00 ตกลงราคา นายวชัระ  สทอ้นดี 49,500.00 นายวชัระ  สทอ้นดี 49,500.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

พืAนที�ปูนซีเมนต ์ดา้นหลงัโรงอาหาร มีความชาํนาญ

สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

110 จา้งซ่อมปรับปรุงเครื�องปรับอากาศ 47,615.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ3ง 47,615.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ3ง 47,615.00 "

แยกส่วน ของหน่วยงานต่าง ๆ & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ
111 จา้งซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ 2,782.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 2,782.00 ร้านทิวาริม 2,782.00 "

112 จา้งซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร 13,013.34 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 13,013.34 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 13,013.34 "

ของกลุ่มงานบริหารทรัพยส์ิน
113 จา้งซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร 1,534.38 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 1,534.38 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 1,534.38 "

ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสาร
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

114 จา้งซ่อมพร้อมเปลี�ยนแผน่อะคิลิก 9,840.00 ตกลงราคา นายรณชยั  ตรีสนธิN 9,840.00 นายรณชยั  ตรีสนธิ; 9,840.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

และแผน่ฟิวเจอร์บอร์ด สาํหรับ มีความชาํนาญ

ติดประกาศ ณ สาํนกังาน ก.พ. ฝีมือปราณีต 

จงัหวดันนทบุรี ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

115 จา้งซ่อมระบบไฟแสงสวา่งฉุกเฉิน 79,950.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 79,950.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 79,950.00 "

สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี
116 จา้งซ่อมเครื�อง LCD PROJECTER 6,420.00 ตกลงราคา บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ 6,420.00 บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ 6,420.00 "

หอ้ง 3310 ซิสเตม็ส์ จาํกดั ซิสเตม็ส์ จาํกดั

117 จา้งทาํบอร์ดติดประกาศ ชัAน 2-4 14,990.70 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 14,990.70 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 14,990.70 "

สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ
118 จา้งซ่อมปรับปรุงพร้อมทาํความสะอาด 49,755.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ3ง 49,755.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ3ง 49,755.00 "

บาํรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ชัAน 1 - 4 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

ณ สกพ. กรุงเทพฯ
119 ซืAอวสัดุอุปกรณ์ 4,840.39 ตกลงราคา เงินสด 4,840.39 เงินสด 4,840.39 ราคาเหมาะสม

120 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 2,000.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 2,000.00 ร้านบวรไตรรงค์ 2,000.00 ราคาเหมาะสม

121 ซืAอพระบรมฉายาลกัษณ์ และขาตัAงรูป 3,320.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 3,320.00 ร้านบวรไตรรงค์ 3,320.00 ราคาเหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

122 ซืAอวสัดุอุปกรณ์ 3,980.40 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 3,980.40 บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 3,980.40 ราคาเหมาะสม

123 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 95,684.75 ตกลงราคา บริษทั  เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ 95,684.75 บริษทั  เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ 95,684.75 ราคาเหมาะสม

เฟอร์นิเจอร์  จาํกดั เฟอร์นิเจอร์  จาํกดั

124 จา้งซ่อมแซมประตูหอ้งนํAาหญิง 12,840.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 12,840.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 12,840.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

ชัAน 3 มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

125 จา้งซ่อมฟุตบาททางลาดหนา้มุก 7,500.00 ตกลงราคา นายรณชยั  ตรีสนธิN 7,500.00 นายรณชยั  ตรีสนธิ; 7,500.00 "

อาคาร 4   และอาคาร 7
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

126 จา้งซ่อมประตูกระจกบานสวิง อาคาร 9 14,700.00 ตกลงราคา นายแบง๊  วนัลาราช 14,700.00 นายแบง๊  วนัลาราช 14,700.00 "

ชัAน 4 และ ชัAน 5 สาํนกังาน ก.พ. 
จงัหวดันนทบุรี

127 จา้งลา้งทาํความสะอาดพร้อมซ่อม 37,236.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ3ง 37,236.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ3ง 37,236.00 "

เครื�องปรับอากาศแยกส่วน หอ้ง 306 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ
128 จา้งซ่อมรอยนํAารั�วจากอาคารต่าง ๆ 30,500.00 ตกลงราคา นายแบง๊  วนัลาราช 30,500.00 นายแบง๊  วนัลาราช 30,500.00 "

ในสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

129 จา้งซ่อมเครื�องพิมพอ์อฟเซท 3,798.50 ตกลงราคา ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 3,798.50 ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 3,798.50 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

130 จา้งซ่อมเครื�องพิมพอ์อฟเซท 2,568.00 ตกลงราคา บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอรี�   จาํกดั 2,568.00 บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอรี3   จาํกดั 2,568.00 "

131 จา้งซ่อมแซมระบบรดนํAาอตัโนมตัิ 41,195.00 ตกลงราคา บริษทั เวลิด์ แพลนด ์เซ็นเตอร์ จาํกดั 41,195.00 บริษทั เวลิด์ แพลนด ์เซ็นเตอร์ จาํกดั 41,195.00 "

132 จา้งซ่อมพืAนไมร้ะแนง บริเวณรอบ 14,040.00 ตกลงราคา นายแบง๊  วนัลาราช 14,040.00 นายแบง๊  วนัลาราช 14,040.00 "

สระวา่ยนํ@า อาคารสโมสร

สาํนกังาน ก.พ.  จงัหวดันนทบุรี

133 จา้งซ่อมเครื�องถ่ายเอกสารของ 1,260.46 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 1,260.46 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 1,260.46 "

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสาร

134 ซืAอวสัดุอุปกรณ์ 47,647.10 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 47,647.10 บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 47,647.10 ราคาเหมาะสม

135 ซืAอวสัดุสาํนกังาน 17,762.00 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 17,762.00 บริษทั ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 17,762.00 ราคาเหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

136 เช่ารถตูป้รับอากาศ 34,989.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 34,989.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 34,989.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร  มูลวงษ์ 36,000.00 

137 เช่ารถบสัปรับอากาศ 36,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 36,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 36,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 39,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 42,000.00 

138 เช่ารถบสัปรับอากาศและ 18,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล ราคาตํ�าสุด
รถตูป้รับอากาศ 3,500.00      - รถบสัปรับอากาศ 18,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 18,000.00 

     - รถตูป้รับอากาศ 3,500.00      - รถตูป้รับอากาศ 3,500.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ

     - รถบสัปรับอากาศ 20,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 4,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล

     - รถบสัปรับอากาศ 21,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 4,500.00 

139 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 56,000.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 56,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 56,000.00 ราคาตํ�าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยแสนบริการ 67,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 67,500.00 

140 เช่ารถบสัปรับอากาศ 36,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 36,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 36,000.00 ราคาเหมาะสม

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล 38,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 40,000.00 
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

141 เช่ารถตูป้รับอากาศ 38,000.00 ตกลงราคา 1. นายชยัวฒัน์ แสงรัตน์ 38,000.00 นายชยัวฒัน์  แสงรัตน์ 38000 ราคาตํ�าสุด
2. นายนิคม  นามวงค์ 42,000.00 

142 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 3,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 3,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 3,500.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 4,000.00 

143 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. นายเศกศกัดิN   อรุณการ 6,000.00 นายเศกศกัดิN  อรุณการ 6,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายฐานุพงค ์ ธนนัตช์ยักานต์ 6,400.00 
3. นายศรีรัตน์ แผลงศรรัก 7,000.00 

144 เช่ารถตูป้รับอากาศ 9,000.00 ตกลงราคา 1. นายสมใจ รักเรืองเดช 9,000.00 นายสมใจ รักเรืองเดช 9,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายภานุวฒัน์ กลนัการ 9,500.00 
3. นายชลิต วปิระกษิต 10,000.00 

หนา้ที� 25 จาก 25


