
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันา 11,000,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 11,000,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 11,000,000.00 ตามมติ ครม.

นกับริหารระดบัสูง : ผูบ้ริหาร ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ สนนัสนุน

ส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) ใหด้าํเนินการ

พ.ศ. 2553 จา้งไดโ้ดยตรง

ตามระเบียบฯ 

ขอ้ 83 (4) 

ราคาเหมาะสม

2 จา้งที�ปรึกษาโครงการวางแผน 2,000,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 2,000,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 2,000,000.00 "

การใชก้าํลงัคนภาครัฐ : กิจกรรม ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ
วางระบบการตรวจสอบและประเมิน พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) พฒันาประสิทธิภาพในราชการ)
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

3 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินโครงการศึกษา 9,946,500.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 9,237,500.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 9,237,500.00 "

ขอ้มูลและพฒันาองคค์วามรู้ ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ
เพื�อรองรับการกาํหนดตาํแหน่ง พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) พฒันาประสิทธิภาพในราชการ)
ในส่วนราชการ

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนมกราคม 2553

หนา้ที� 1 จาก 16



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

4 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินโครงการพฒันา 1,200,000.00 ตกลง มหาวทิยาลยัมหิดล 1,180,000.00 มหาวทิยาลยัมหิดล 1,180,000.00 เสนอขอบเขต

ระบบการคดัเลือกขา้ราชการ ของงานตรงตาม

ผูม้ีผลสัมฤทธิE สูง ขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน ก.พ.

ราคาเหมาะสม

5 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินโครงการศึกษา 1,000,000.00 ตกลง สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 995,100.00 สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 995,100.00 ยื�นขอ้เสนอ

แนวทางการดาํเนินการ Corporate โครงการ

Social Responsibility เพื�อส่งเสริม ตรงตามที�

การบริหารทรัพยากรบุคคล สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด

ราคาเหมาะสม

6 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินโครงการสาํรวจ 1,000,000.00 ตกลง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้- 1,000,000.00 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้- 1,000,000.00 ยื�นขอ้เสนอ

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ เจา้คุณทหารลาดกระบงั เจา้คุณทหารลาดกระบงั โครงการ

ของขา้ราชการเกี�ยวกบัการบริหาร สอดคลอ้ง

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ครบถว้น ตรงตาม

และจงัหวดั ประจาํปี 2553 ที�สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด

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

7 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันา 3,500,000.00 ตกลง สถาบนัเพิ�มผลผลิตแห่งชาติ 3,500,000.00 สถาบนัเพิ�มผลผลิตแห่งชาติ 3,500,000.00 ยื�นขอ้เสนอ

สมรรถนะในการบริหารทรัพยากร โครงการ

บุคคลในราชการพลเรือน ถูกตอ้ง ตรงตาม

(HR Scorecard) ขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน ก.พ. 

ราคาเหมาะสม

8 จา้งที�ปรึกษาโครงการศึกษา 3,500,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 3,358,300.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 3,358,300.00 ยื�นขอ้เสนอ

ระดบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการ โครงการ

พลเรือนสามญั ตรงตามที�

สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด

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

1 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินโครงการ 6,600,000.00 คดัเลือก มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจ 6,500,000.00 มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจ 6,500,000.00 เสนอรายละเอียด

ปรับระบบค่าตอบแทน เศรษฐกิจการคลงั เศรษฐกิจการคลงั งานจา้งตรงตาม

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย ขอ้กาํหนดของ

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน สาํนกังาน ก.พ. 

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

1 จา้งเหมาใชบ้ริการดา้นการบริหาร 2,000,000.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,935,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,935,000.00 เสนอรายละเอียด

จดัการระบบสารสนเทศการฝึกอบรม สอดคลอ้งตรงตาม

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอ้กาํหนดของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สาํนกังาน ก.พ.

ราคาเหมาะสม

2 จา้งเหมาดาํเนินโครงการจาํขึ_นใจ 3 11,000,000.00 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 10,985,000.00 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 10,985,000.00 เสนอรายละเอียด

(การรณรงคเ์ผยแพร่เพื�อการเรียนรู้ งานจา้งตรงตาม

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม การป้องกนั ขอ้กาํหนดของ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ สาํนกังาน ก.พ. 

และการรักษาจรรยาขา้ราชการ) 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

1 จา้งเหมาดาํเนินโครงการ 1,500,000.00 พิเศษ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แมนไคนด ์มีเดีย 1,460,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แมนไคนด ์มีเดีย 1,460,000.00 เสนอรายละเอียด

สร้างความเขา้ใจระบบขา้ราชการ งานจา้งตรงตาม

ผูม้ีผลสัมฤทธิE สูงเชิงรุก ขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน ก.พ. 

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

1 จา้งยงิฟิลม์เนื_อในคู่มือปฏิบตัิงาน 2,896.76 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พีโพรเซส 2,896.76 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 2,896.76 ราคาเหมาะสม

ประจาํปี 2553
2 จา้งทาํตรายาง 690.00 ตกลงราคา ร้านโกมลตรายาง 690.00 ร้านโกมลตรายาง 690.00 ราคาเหมาะสม

3 จา้งถ่ายเอกสารประกอบการ 12,008.00 ตกลงราคา ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 12,008.00 ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 12,008.00 ราคาเหมาะสม

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิ
4 ซื_อวสัดุงานบา้นงานครัว 41,088.00 ตกลงราคา บริษทั บิลเลี�ยน มิลเลี�ยน เทรดดิ_ง จาํกดั 41,088.00 บริษทั บิลเลี�ยน มิลเลี�ยน เทรดดิ_ง จาํกดั 41,088.00 ราคาเหมาะสม

5 จา้งทาํตรายาง 1,590.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 1,590.00 ร้านเทพกญัญา 1,590.00 ราคาเหมาะสม

6 จา้งทาํตรายาง 360.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 360.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 360.00 ราคาเหมาะสม

7 จา้งทาํตรายาง 1,915.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสากลตรายาง 1,915.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสากลตรายาง 1,915.30 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์
8 จา้งถ่ายเอกสาร 13,540.85 ตกลงราคา ร้านที.พี.ซีร็อกซ์ 12,540.85 ร้านที.พี.ซีร็อกซ์ 12,540.85 ราคาเหมาะสม

9 จา้งพิมพค์ู่มือการประเมินผลการ 89,880.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 89,880.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 89,880.00 ราคาตํ�าสุด
ปฏิบตัิราชการ : ภาพรวมระบบ 2. บริษทั จสัพริ_นท ์จาํกดั 96,300.00 
บริหารผลงานและระบบประเมิน 3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ์ 101,115.00 
ผลการปฏิบตัิราชการ (พิมพค์รั_ งที� 2)
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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

10 ซื_อแบตเตอรี� เครื�องสาํรองไฟฟ้า 58,550.40 ตกลงราคา 1. บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั�น แมเนจเมนท ์จาํกดั 58,550.40 บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั�น แมเนจเมนท ์จาํกดั 58,550.40 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั แสงอุดม ออโตเ้ทรด จาํกดั 59,577.60 
3. บริษทั เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั�น จาํกดั 78,067.20 

11 จา้งแยกสีและยงิฟิลม์ปกคู่มือ 1,685.25 ตกลงราคา บริษทั สุนทรฟิลม์ จาํกดั 1,685.25 บริษทั สุนทรฟิลม์ จาํกดั 60,000.00 ราคาตํ�าสุด
ปฏิบตัิงานประจาํปี 2553

12 ซื_อนํ_าดื�ม 14,736.04 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิE หยดทิพย ์จาํกดั 14,736.04 บริษทั บริสุทธิE หยดทิพย ์จาํกดั 14,736.04 ราคาเหมาะสม

13 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 42,660.90 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 42,660.90 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 42,660.90 ราคาเหมาะสม

14 จา้งพิมพห์นงัสือประมวลจริยธรรม 94,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สกายบุ๊กส์ จาํกดั 94,000.00 บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 94,000.00 ราคาตํ�าสุด
ขา้ราชการพลเรือน 2. สาํนกัพิมพศ์ูนยส์่งเสริมวชิาการ 134,285.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัสาํนกัพิมพฟ์ิสิกส์เซ็นเตอร์ 136,000.00 
15 จา้งทาํตรายาง 1,380.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสากลตรายาง 1,380.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสากลตรายาง 1,380.30 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์
16 จา้งทาํตรายาง 870.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 870.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 870.00 ราคาเหมาะสม

17 จา้งพิมพห์นงัสือ Civilian Workfore 93,090.00 ตกลงราคา 1. ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 93,090.00 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 93,090.00 ราคาตํ�าสุด
In Thailand 2008 และหนงัสือ 2. อมรการพิมพ์ 125,190.00 
Ordinary Civil Servants In Thailand 2008 3. โรงพิมพ ์เทียมฝ่าการพิมพ์ 131,610.00 

18 จา้งถ่ายเอกสาร 10,815.00 ตกลงราคา ร้านลกัษณ์พานิช 10,815.00 ร้านลกัษณ์พานิช 10,815.00 ราคาเหมาะสม
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19 จา้งทาํตรายาง 550.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 550.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 550.00 ราคาเหมาะสม

20 จา้งถ่ายเอกสาร 365.00 ตกลงราคา เงินสด 365.00 เงินสด 365.00 ราคาเหมาะสม

21 จา้งเคลือบลามิเนตปกคู่มือปฏิบตัิงาน 963.00 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 963.00 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 963.00 ราคาเหมาะสม

ประจาํปี 2553
22 ซื_อหนงัสือ 850.00 ตกลงราคา เงินสด 850.00 เงินสด 850.00 ราคาเหมาะสม

23 จา้งถ่ายเอกสาร 2,000.00 ตกลงราคา เงินสด 2,000.00 เงินสด 2,000.00 ราคาเหมาะสม

24 จา้งถ่ายเอกสาร 8,514.80 ตกลงราคา ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี_  ปริ_น 8,514.80 ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี_  ปริ_น 8,514.80 ราคาเหมาะสม

25 ซื_อวสัดุงานบา้นงานครัว 19,452.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 19,452.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 19,452.60 ราคาเหมาะสม

26 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 8,622.06 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,622.06 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,622.06 ราคาเหมาะสม

27 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 7,234.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 7,234.00 ร้านเทพกญัญา 7,234.00 ราคาเหมาะสม

28 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 18,361.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 18,361.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 18,361.20 ราคาเหมาะสม

29 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 1,819.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,819.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,819.00 ราคาเหมาะสม
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30 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 1,968.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,968.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,968.80 ราคาเหมาะสม

31 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 1,549.84 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,549.84 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,549.84 ราคาเหมาะสม

32 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 11,877.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 11,877.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 11,877.00 ราคาเหมาะสม

33 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 2,600.10 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,600.10 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,600.10 ราคาเหมาะสม

34 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 19,070.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 19,070.00 ร้านเทพกญัญา 19,070.00 ราคาเหมาะสม

35 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 11,160.10 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 11,160.10 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 11,160.10 ราคาเหมาะสม

36 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 5,007.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,007.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,007.60 ราคาเหมาะสม

37 ซื_อวสัดุนํ_ามนัเชื_อเพลิง 1,000.00 ตกลงราคา บริษทั จิตตช์ยัการปิโตรเลียม จาํกดั 1,000.00 บริษทั จิตตช์ยัการปิโตรเลียม จาํกดั 1,000.00 ราคาเหมาะสม

38 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 37,418.97 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 37,418.97 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 37,418.97 ราคาตํ�าสุด

2. ร้านเทพกญัญา 42,000.00 
39 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 7,142.00 ตกลงราคา 1. ร้านเทพกญัญา 7,142.00 ร้านเทพกญัญา 7,142.00 ราคาตํ�าสุด

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,227.23 
40 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 14,476.03 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,476.03 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,476.03 ราคาตํ�าสุด

2. ร้านเทพกญัญา 16,753.00 
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41 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 10,010.00 ตกลงราคา 1. ร้านเทพกญัญา 10,010.00 ร้านเทพกญัญา 10,010.00 ราคาตํ�าสุด

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 11,063.80 
42 ซื_อวสัดุนํ_ามนัเชื_อเพลิง 1,230.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ส.โชคสันติ 1,230.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ส.โชคสันติ 1,230.00 ราคาเหมาะสม

43 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 23,957.30 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 23,957.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 23,957.30 ราคาตํ�าสุด

2. ร้านเทพกญัญา 25,612.00 
44 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 21,518.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 21,518.00 ร้านเทพกญัญา 21,518.00 ราคาเหมาะสม

45 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 1,590.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 1,590.00 ร้านเทพกญัญา 1,590.00 ราคาเหมาะสม

46 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 3,120.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 3,120.00 ร้านเทพกญัญา 3,120.00 ราคาเหมาะสม

47 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 522.70 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 522.70 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 522.70 ราคาเหมาะสม

48 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 48,605.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 48,605.00 ร้านเทพกญัญา 48,605.00 ราคาเหมาะสม

49 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 5,778.00 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ 5,778.00 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ 5,778.00 ราคาเหมาะสม

50 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 12,880.66 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 12,880.66 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 12,880.66 ราคาเหมาะสม

51 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 3,210.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,210.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,210.00 ราคาเหมาะสม
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52 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 4,708.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,708.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,708.00 ราคาเหมาะสม

53 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 6,721.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 6,721.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 6,721.00 ราคาเหมาะสม

54 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 18,818.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 18,818.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 18,818.00 ราคาเหมาะสม

55 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 14,926.50 ตกลงราคา บริษทัโอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 14,926.50 บ.โอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 14,926.50 ราคาเหมาะสม

56 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 525.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 525.00 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 525.00 ราคาเหมาะสม

57 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 10,914.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,914.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,914.00 ราคาเหมาะสม

58 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 4,957.31 ตกลงราคา บริษทั วฒันาเทรดดิ_ง จาํกดั 4,957.31 บริษทั วฒันาเทรดดิ_ง จาํกดั 4,957.31 ราคาเหมาะสม

59 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 15,761.10 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,761.10 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,761.10 ราคาเหมาะสม

60 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 5,647.46 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,647.46 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,647.46 ราคาเหมาะสม

61 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 18,190.00 ตกลงราคา บริษทั ดีเค.โปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 18,190.00 บริษทั ดีเค.โปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 18,190.00 ราคาเหมาะสม

62 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 4,344.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,344.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,344.20 ราคาเหมาะสม
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63 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 12,947.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 12,947.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 12,947.00 ราคาเหมาะสม

64 ซื_อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 6,875.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 6,875.00 ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 6,875.00 ราคาเหมาะสม

65 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 2,919.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 2,919.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 2,919.00 ราคาเหมาะสม

66 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 12,421.63 ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชั�น 12,421.63 บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชั�น 12,421.63 ราคาเหมาะสม

จาํกดั (มหาชน) จาํกดั (มหาชน)

67 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 3,110.01 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,110.01 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,110.01 ราคาเหมาะสม

68 ซื_อวสัดุสาํนกังาน 4,948.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 ราคาเหมาะสม

69 วสัดุสาํนกังาน 6,777.59 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 6,777.59 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 6,777.59 ราคาเหมาะสม

70 วสัดุสาํนกังาน 2,449.90 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,449.90 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,449.90 ราคาเหมาะสม

71 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 62,092.10 ตกลงราคา บริษทั  เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ 62,092.10 บริษทั  เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ 62,092.10 ราคาเหมาะสม
เฟอร์นิเจอร์  จาํกดั เฟอร์นิเจอร์  จาํกดั

72 ซื�อวสัดุโทรศพัท์ 1,872.50 ตกลงราคา บริษทั พี.พี.คอมพิวเตอร์ ซีสเตม็ จาํกดั 1,872.50 บริษทั พี.พี.คอมพิวเตอร์ ซีสเตม็ จาํกดั 1,872.50 ราคาเหมาะสม

73 ซื�อวสัดุเบด็เตล็ด 6,660.75 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ1 ฮาร์ดแวร์ 6,660.75 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ1 ฮาร์ดแวร์ 6,660.75 ราคาเหมาะสม
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

74 จา้งซ่อมเครื5องปริ�นเตอร์ 4,500.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,500.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,500.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

75 จา้งซ่อมเครื5องปริ�นเตอร์ 1,150.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,150.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,150.00 "

76 จา้งซ่อมปรับปรุงระบบควบคุม 35,900.00 ตกลงราคา นายวชัระ  สทอ้นดี 35,900.00 นายวชัระ  สทอ้นดี 35,900.00 "

สปริงเกอร์ พร้อมซ่อมท่อ Over Flow

ของบ่อเกรอะ

77 จา้งซ่อมเครื5องคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ส์ 500.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 500.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 500.00 "

78 จา้งซ่อมเครื5องโทรสาร 4,200.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,200.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,200.00 "

และเครื5องคอมพิวเตอร์

79 จา้งซ่อมเครื5องโทรสาร 2,300.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,300.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,300.00 "

80 จา้งซ่อมเครื5องปริ�นเตอร์ 1,550.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,550.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,550.00 "

81 จา้งซ่อมเครื5องโทรสาร 2,250.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,250.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,250.00 "
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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

82 จา้งซ่อมเครื5องสาํรองไฟฟ้า 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,200.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,200.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

83 จา้งลา้งทาํความสะอาดบาํรุงรักษา 94,802.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ5ง & 94,802.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ5ง & 94,802.00 "

เครื5องปรับอากาศแยกส่วน อาคาร 9 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

ชั�น 4-5

84 จา้งซ่อมเครื5องปรับอากาศแยกส่วน 47,829.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ5ง & 47,829.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ5ง & 47,829.00 "

ของหน่วยงานต่าง ๆ เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

ณ สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ

85 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 42,730.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 42,730.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 42,730.00 "

86 จา้งซ่อมเครื5องปริ�นเตอร์ 3,150.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,150.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,150.00 "

87 เช่ารถบสัปรับอากาศ 17,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 17,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 17,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 18,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 19,000.00 

88 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,560.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 8,560.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 8,560.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนกร  มูลวงษ์ 9,000.00 
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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

89 เช่ารถบสัปรับอากาศ 42,000.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 42,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 42,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดันิว ฉลองชยั 42,000.00 
3. บริษทั ชูธรรม การท่องเที�ยว จาํกดั 45,800.00 

90 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,852.00 ตกลงราคา 1.บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,852.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,852.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 4,000.00 
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