สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ.
ประจําเดือนกรกฎาคม 2554
ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
พร้อมติดตั้ง

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
2,331,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จํากัด
ด้วยวิธีการทาง 2. บริษัท โพรเทค ไลน์ จํากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด คริสตัล
อิเลคทรอนิค

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
(บาท)
(บาท)
1,885,000.00 บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จํากัด 1,885,000.00 เสนอรายละเอียด
2,230,000.00
คุณลักษณะ
2,250,000.00
ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนดและ
เสนอราคา
ต่ําสุด

หน ้าที 1 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างปรับปรุงห้องน้ําชาย - หญิง
อาคารหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

วงเงินงบ
เหตุผลที่
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
คัดเลือก
(ราคากลาง)
(บาท)
(บาท)
โดยสังเขป
930,000.00 สอบราคา 1. บริษัท วุฒิภัทร คอนสตรัคชั่น จํากัด 666,664.24 บริษัท วุฒิภัทร คอนสตรัคชั่น จํากัด 666,664.24 เสนอรายละเอียด
(691,000.00)
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด หุ่นสิริก่อสร้าง 667,110.76
งานจ้าง
3. เอเซียเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด 755,920.76
ตรงตามที่
4. บริษัท เพ็นทากอน วิศวกรรม จํากัด 692,650.91
สํานักงาน ก.พ.
5. บริษัท กฤชวัฎ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 687,000.00
กําหนดและ
6. บริษัท เกื้อพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เสนอราคา
ต่ําสุด

2 จ้างพิมพ์จุลสาร สพข. เรื่อง "D Menu"

200,000.00 สอบราคา 1. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์121,980.00 บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จํากัด
พับลิสชิ่ง จํากัด
2. บริษัท ไอติง แอดเวอร์ไทชิ่ง จํากัด 126,000.00
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเดียสแควร์ 127,758.00
4. บริษัท ไทยเอฟเฟคท์ สตูดิโอ จํากัด 168,540.00
5. บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด
192,000.00
6. บริษัท ออนป้า จํากัด
128,220.00
7. บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จํากัด 144,450.00
8. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บางกอกบล๊อก 124,650.00

หน ้าที 2 จาก 21

121,980.00

"

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
3 จ้างพิมพ์หนังสือวิชาการประจําปี 2554
ของ สพข.

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(ราคากลาง)
(บาท)
200,000.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 133,750.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด
เทพเพ็ญวานิสย์
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเดียสแควร์ 162,426.00
3. บริษัท ไอติง แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด 180,000.00
4. บริษัท ไทยเอฟเฟคท์ สตูดิโอ จํากัด 182,970.00
5. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์166,920.00
พับลิชชิ่ง จํากัด
6. บริษัท ไฟน์ พรินท์เทค จํากัด
130,510.00
7. บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จํากัด 160,500.00
8. บริษัท ออนป้า จํากัด
222,290.00
9. บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด
10. บริษัท ฐานการพิมพ์ จํากัด
-

หน ้าที 3 จาก 21

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
133,750.00 เสนอรายละเอียด
งานจ้าง
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนดและ
เสนอราคา
ต่ําสุด

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
งปม.
พิเศษ บริษัท จันวาณิชย์
3,000,000.00
ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จํากัด

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก

17,633,214.00 บริษัท จันวาณิชย์

ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จํากัด

ราคา
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

17,633,214.00 เสนอรายละเอียด
งานจ้าง

เงินค่า

ตรงตามที่

ธรรมเนียมสอบฯ

สํานักงาน ก.พ.

14,633,214.00

กําหนดและ
เสนอราคา
เหมาะสม

2 จ้างสํารวจการรับรู้และความคิดเห็น
ต่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

650,000.00

พิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สถาบันวิจัยสังคม)

650,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สถาบันวิจัยสังคม)

650,000.00 เสนอรายละเอียด
งานจ้าง
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนดและ
เสนอราคา
เหมาะสม

หน ้าที 4 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
3 จ้างพิมพ์และตรวจกระดาษคําตอบ

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
3,500,000.00 พิเศษ บริษัท จันวาณิชย์
ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จํากัด

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
3,442,000.00 บริษัท จันวาณิชย์
ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จํากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
3,442,000.00 เสนอรายละเอียด
งานจ้าง
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนดและ
เสนอราคา
เหมาะสม

หน ้าที 5 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างพิมพ์คู่มือปริญญาและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ ก.พ. รับรอง
2 จ้างเหมาจัดทําสื่อแนะนําหน่วยงาน

3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
4 จ้างเหมาจัดทําวีดิทัศน์ชี้แจง
ขั้นตอนการดําเนินการสอบ
5 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มไสกาว
6 จ้างเหมาจัดทําวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
7 จ้างพิมพ์หนังสือ"คู่มือสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูล"

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
99,600.00 ตกลงราคา 1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลย์ โปรเซส
3. บริษัท โกลด์ ฟีกเกอร์ จํากัด

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
99,600.00 บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด
100,900.00
102,300.00

99,510.00 ตกลงราคา 1. บริษัท มายา คอมมิวนิเคชั่นส์ จํากัด

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
99,600.00 ราคาต่ําสุด

99,510.00 บริษัท มายา คอมมิวนิเคชั่นส์ จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค 133,750.00
3. บริษัท อิทธิภูวกุล จํากัด
149,800.00
95,979.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย 95,979.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย

99,510.00 ราคาต่ําสุด

58,850.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด แมนไคนด์ มีเดีย
2. บริษัท ไบนาริค จํากัด
3. URL Leader Co., Ltd.
52,800.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น

58,850.00 ราคาต่ําสุด

58,850.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แมนไคนด์ มีเดีย
89,000.00
99,850.00
52,800.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น

93,090.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด แมนไคนด์ มีเดีย 93,090.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แมนไคนด์ มีเดีย
2. URL Leader Co., Ltd.
102,292.00
3. นายชาญวิทย์ สุยะราช
106,572.00
96,300.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด
96,300.00 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์
112,350.00
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เม็ดทรายพริ้นติ้ง 118,770.00
หน ้าที 6 จาก 21

95,979.00 ราคาเหมาะสม

52,800.00 ราคาเหมาะสม
93,090.00 ราคาต่ําสุด

96,300.00 ราคาต่ําสุด

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
8 ซื้อน้ําดื่ม
9 จ้างเหมาผลิต CD-ROM
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
15,418.70 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด
73,830.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เม็ดทรายพริ้นติ้ง

10 จ้างแยกสีและออกฟิลม์

535.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด

11 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน

963.00 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด

12 จ้างพิมพ์คู่มือแนะนําส่วนราชการ

13 จ้างพิมพ์คู่มือด้านการบริหารงานบุคคล

14 จ้างแยกสีและออกฟิลม์
15 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
15,418.70 บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด
73,830.00 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด
78,752.00
80,250.00
535.00 บริษทั วิชั่นพรีเพรส จํากัด
963.00 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด

88,275.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์

88,275.00 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด
89,880.00
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เม็ดทรายพริ้นติ้ง 105,930.00
96,300.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด
96,300.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์
117,165.00
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เม็ดทรายพริ้นติ้ง 109,140.00
11,299.20 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด
11,299.20 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด
2,439.60 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด

หน ้าที 7 จาก 21

2,439.60 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
15,418.70 ราคาเหมาะสม
73,830.00 ราคาต่ําสุด

535.00 ราคาเหมาะสม
963.00 ราคาเหมาะสม
88,275.00 ราคาต่ําสุด

96,300.00 ราคาต่ําสุด

11,299.20 ราคาเหมาะสม
2,439.60 ราคาเหมาะสม

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
16 จ้างแยกสีและออกฟิล์ม

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
535.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
535.00 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
535.00 ราคาเหมาะสม

17 จ้างไสกาวหนังสือ

2,969.25 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์

2,969.25 คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์

2,969.25 ราคาเหมาะสม

18 จ้างแยกสีและออกฟิล์ม

1,070.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด

1,070.00 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด

1,070.00 ราคาเหมาะสม

19 จ้างทําตรายาง
20 จ้างทําตรายาง
21 จ้างถ่ายเอกสาร

149.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง
และการพิมพ์
716.90 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง
และการพิมพ์
425.00 ตกลงราคา เงินสด

149.80 ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง
และการพิมพ์
716.90 ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง
และการพิมพ์
425.00 เงินสด

149.80 ราคาเหมาะสม
716.90 ราคาเหมาะสม
425.00 ราคาเหมาะสม

22 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

8,820.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิ้ลคิวซี

8,820.00 ร้านดับเบิ้ลคิวซี

8,820.00 ราคาเหมาะสม

23 จ้างถ่ายเอกสาร

5,720.40 ตกลงราคา ร้านดับเบิ้ลคิวซี

5,720.40 ร้านดับเบิ้ลคิวซี

5,720.40 ราคาเหมาะสม

24 จ้างถ่ายเอกสาร
25 ซื้อวัสดุสํานักงาน

880.00 ตกลงราคา ร้านกําเนิดทรัพย์
97,032.95 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995
หน ้าที 8 จาก 21

880.00 ร้านกําเนิดทรัพย์
97,032.95 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

880.00 ราคาเหมาะสม
97,032.95 ราคาเหมาะสม

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
26 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สตค.)

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
3,500.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
3,500.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
3,500.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง
มีความชํานาญ
ฝีมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

27 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ศบส.)

2,100.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

2,100.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

2,100.00

"

28 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สวพ.)

2,700.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

2,700.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

2,700.00

"

29 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สวพ.)

1,550.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

1,550.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

1,550.00

"

30 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สกม.)

1,850.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

1,850.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

1,850.00

"

31 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สตป.)

1,550.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

1,550.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

1,550.00

"

32 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ (สลธ.
กลุ่มโรงพิมพ์)
33 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สลธ.
กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร)

2,100.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

2,100.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

2,100.00

"

2,500.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

2,500.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

2,500.00

"

หน ้าที 9 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
34 จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ (สลธ.
กลุ่มงานสารบรรณ)

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
1,550.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
1,550.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
1,550.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง
มีความชํานาญ
ฝีมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

35 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สลธ.
กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน)
36 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สลธ.
กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน)
37 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สพข.)

1,450.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

1,450.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

1,450.00

"

2,400.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

2,400.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

2,400.00

"

4,700.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

4,700.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

4,700.00

"

38 จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟฟ้า (ศบส)

1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

1,200.00

"

39 จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟฟ้า (สวพ)

1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส

1,200.00

"
"

40 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (ศสส.)

28,875.02 ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด

28,875.02 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด

28,875.02

41 ซื้อแบตเตอรี่สํารองไฟฟ้าระบบ
ตู้สาขาโทรศัพท์ สํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

21,400.00 ตกลงราคา บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จํากัด

21,400.00 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จํากัด

21,400.00 ราคาเหมาะสม

หน ้าที 10 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
42 จ้างซ่อมเสาปูนติดป้ายและเปลี่ยน
สติกเกอร์ใหม่

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
6,420.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
6,420.00 ร้านทิวาริม

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
6,420.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง
มีความชํานาญ
ฝีมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

43 จ้างซ่อมไมค์ลอย
44 จ้างซ่อมม่านปรับแสง อาคาร 2
ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี
45 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
(สลธ. กลุ่มโรงพิมพ์)
46 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน อาคาร 3 , 9
47 จ้างล้างถังคูลิ่งทาวเวอร์พร้อม
น้ํายาเคมีล้างตะกรัน ประจํา
อาคาร 3
48 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน อาคาร 4, 5, อาคาร 9

13,674.60 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วิส จํากัด
3,852.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม

13,674.60 บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วิส จํากัด
3,852.00 ร้านทิวาริม

13,674.60

"

3,852.00

"

2,332.60 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด
48,578.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง &
เซอร์วิส จํากัด
49,648.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง &
เซอร์วิส จํากัด

2,332.60 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด
48,578.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง &
เซอร์วิส จํากัด
49,648.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง &
เซอร์วิส จํากัด

233.60

"

48,578.00

"

49,648.00

"

47,294.00

"

47,294.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง &
เซอร์วิส จํากัด
หน ้าที 11 จาก 21

47,294.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง &
เซอร์วิส จํากัด

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
49 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ของศูนย์
จัดการศึกษาในต่างประเทศ
และบริหารความรู้

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
3,350.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
3,350.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
3,350.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง
มีความชํานาญ
ฝีมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

50 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์
ของกลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน
51 จ้างซ่อมเก้าอี้นั่งประชุม
ของห้องประชุม 1
52 จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ
53 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
54 จ้างซ่อมปั๊มน้ํา โถปัสสาวะ
และท่อประปา ณ สํานักงาน ก.พ.
กรุงเทพฯ
55 จ้างซ่อมเหล็กตะแกรงครอบราง
ระบายน้ําบริเวณทางขึ้นลง
ด้านหลัง ศกศ.

4,500.00

ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

4,500.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

4,500.00

"

1,594.30

ตกลงราคา บริษัท ดูรีเฟล็กซ์ จํากัด

1,594.30 บริษัท ดูรีเฟล็กซ์ จํากัด

1,594.30

"

17,000.00

ตกลงราคา นายสุวัฒน์ เจริญทรัพย์

17,000.00 นายสุวัฒน์ เจริญทรัพย์

17,000.00

"

1,100.00

ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

1,100.00

"

48,010.00

ตกลงราคา นายวัชระ สท้อนดี

48,010.00 นายวัชระ สท้อนดี

48,010.00

"

46,200.00

ตกลงราคา นายประวิทย์ เกษมสุข

46,200.00 นายประวิทย์ เกษมสุข

46,200.00

"

หน ้าที 12 จาก 21

1,100.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
56 จ้างติดตั้งไฟประดับวันเฉลิมฯ ด้านหน้า 49,500.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์ เจริญทรัพย์
อาคารสํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
49,500.00 นายสุวัฒน์ เจริญทรัพย์

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
49,500.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง
มีความชํานาญ
ฝีมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

57 จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์
ของกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
58 ซื้อวัสดุสํานักงาน

1,550.00

ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

1,550.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

1,550.00

9,440.00

ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์

9,440.00 ร้านบวรไตรรงค์

9,440.00 ราคาเหมาะสม

59 ซื้อวัสดุสํานักงาน

10,000.00

ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์

10,000.00 ร้านบวรไตรรงค์

10,000.00 ราคาเหมาะสม

19,800.00 ตกลงราคา ร้านพรหมภัสสร

19,800.00 ร้านพรหมภัสสร

19,800.00 ราคาเหมาะสม

60 ซื้อวัสดุสํานักงาน

"

61 ซื้อวัสดุสํานักงาน

7,532.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

7,532.80 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

7,532.80 ราคาเหมาะสม

62 ซื้อวัสดุสํานักงาน

6,270.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

6,270.20 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

6,270.20 ราคาเหมาะสม

63 ซื้อวัสดุสํานักงาน

4,076.83 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)

4,076.83 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)

4,076.83 ราคาเหมาะสม

หน ้าที 13 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
64 ซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
8,602.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
8,602.80 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

65 ซื้อวัสดุสํานักงาน

10,914.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

10,914.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

66 ซื้อวัสดุสํานักงาน

545.00 ตกลงราคา บริษัท มั่นคงแก็ดเจ็ท จํากัด

545.00 บริษัท มั่นคงแก็ดเจ็ท จํากัด

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
8,602.80 ราคาเหมาะสม
10,914.00 ราคาเหมาะสม
545.00 ราคาเหมาะสม

67 ซื้อวัสดุสํานักงาน

3,796.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม

3,796.00 ร้านสองแย้มงอกงาม

3,796.00 ราคาเหมาะสม

68 ซื้อวัสดุสํานักงาน

9,763.75 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

9,763.75 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

9,763.75 ราคาเหมาะสม

69 ซื้อวัสดุสํานักงาน

2,180.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม

2,180.00 ร้านสองแย้มงอกงาม

2,180.00 ราคาเหมาะสม

70 ซื้อวัสดุสํานักงาน

3,852.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด

3,852.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด

3,852.00 ราคาเหมาะสม

71 ซื้อวัสดุสํานักงาน

8,852.32 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด

8,852.32 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด

8,852.32 ราคาเหมาะสม

72 ซื้อวัสดุสํานักงาน

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม

6,000.00 ร้านสองแย้มงอกงาม

6,000.00 ราคาเหมาะสม

73 ซื้อผ้าหมึกคอมพิวเตอร์

3,852.00 ตกลงราคา บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

3,852.00 บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

3,852.00 ราคาเหมาะสม

หน ้าที 14 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
74 ซื้อวัสดุสํานักงาน
75 ซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
34,232.51 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
34,232.51 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
34,232.51 ราคาเหมาะสม

3,323.85 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด

3,323.85 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด

3,323.85 ราคาเหมาะสม

76 ซื้อวัสดุสํานักงาน

48,417.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

48,417.50 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

48,417.50 ราคาเหมาะสม

77 ซื้อวัสดุสํานักงาน

38,292.71 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

38,292.71 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

38,292.71 ราคาเหมาะสม

78 ซื้อวัสดุสํานักงาน

49,385.85 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด

49,385.85 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด

49,385.85 ราคาเหมาะสม

79 ซื้อวัสดุสํานักงาน

16,738.01 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด

16,738.01 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด

16,738.01 ราคาเหมาะสม

80 ซื้อวัสดุสํานักงาน

48,150.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด

48,150.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด

48,150.00 ราคาเหมาะสม

81 ซื้อวัสดุสํานักงาน

49,309.88 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด

49,309.88 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด

49,309.88 ราคาเหมาะสม

82 ซื้อวัสดุสํานักงาน

49,978.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม

49,978.00 ร้านสองแย้มงอกงาม

49,978.00 ราคาเหมาะสม

83 ซื้อวัสดุสํานักงาน

19,200.00 ตกลงราคา บริษัท สหชัยวงศ์สว่าง จํากัด

19,200.00 บริษัท สหชัยวงศ์สว่าง จํากัด

19,200.00 ราคาเหมาะสม

หน ้าที 15 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
84 ซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
49,594.50 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จํากัด

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
49,594.50 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จํากัด

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
49,594.50 ราคาเหมาะสม

85 ซื้อวัสดุสํานักงาน

21,714.58 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด

21,714.58 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด

21,714.58 ราคาเหมาะสม

86 ซื้อวัสดุสํานักงาน

27,991.20 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด

27,991.20 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด

27,991.20 ราคาเหมาะสม

87 ซื้อวัสดุสํานักงาน

49,885.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม

49,885.00 ร้านสองแย้มงอกงาม

49,885.00 ราคาเหมาะสม

88 ซื้อวัสดุสํานักงาน

49,942.25 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

49,942.25 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

49,942.25 ราคาเหมาะสม

89 ซื้อวัสดุสํานักงาน

7,000.00 ตกลงราคา สํานักพิมพ์ขวัญข้าว

7,000.00 สํานักพิมพ์ขวัญข้าว

7,000.00 ราคาเหมาะสม

90 ซื้อวัสดุสํานักงาน

47,994.85 ตกลงราคา บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ จํากัด

47,994.85 บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ จํากัด

47,994.85 ราคาเหมาะสม

91 ซื้อวัสดุสํานักงาน

12,279.32 ตกลงราคา ทรัพย์มงคลสิริ

12,279.32 ทรัพย์มงคลสิริ

12,279.32 ราคาเหมาะสม

92 ซื้อวัสดุสํานักงาน

11,044.11 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด

11,044.11 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด

11,044.11 ราคาเหมาะสม

93 ซื้อวัสดุสํานักงาน

3,852.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด

3,852.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด

3,852.00 ราคาเหมาะสม

หน ้าที 16 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
94 ซื้อวัสดุสํานักงาน
95 ซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
42,331.34 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
42,331.34 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
42,331.34 ราคาเหมาะสม

14,206.39 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด

14,206.39 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด

14,206.39 ราคาเหมาะสม

96 ซื้อวัสดุสํานักงาน

2,520.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมสาส์น

2,520.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมสาส์น

2,520.00 ราคาเหมาะสม

97 ซื้อวัสดุสํานักงาน

14,075.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมสาส์น

14,075.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมสาส์น

14,075.00 ราคาเหมาะสม

98 ซื้อวัสดุสํานักงาน

5,125.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมสาส์น

5,125.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมสาส์น

5,125.00 ราคาเหมาะสม

99 ซื้อวัสดุสํานักงาน

62,217.29 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

62,217.29 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

62,217.29 ราคาเหมาะสม

100 ซื้อวัสดุสํานักงาน

34,641.25 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

34,641.25 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995

34,641.25 ราคาเหมาะสม

101 ซื้อวัสดุสํานักงาน

72,647.65 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

72,647.65 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

72,647.65 ราคาเหมาะสม

102 ซื้อวัสดุสํานักงาน

6,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพาณิช

6,500.00 ร้านอุดมพาณิช

6,500.00 ราคาเหมาะสม

103 ซื้อวัสดุสํานักงาน

24,060.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพาณิช

24,060.00 ร้านอุดมพาณิช

24,060.00 ราคาเหมาะสม

หน ้าที 17 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
104 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
7,970.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(บาท)
7,970.00 ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
7,970.00 ราคาเหมาะสม

105 ซื้อวัสดุสํานักงาน

22,737.50 ตกลงราคา บริษัท เดอะมเหสักข์ สตาร์ จํากัด

22,737.50 บริษัท เดอะมเหสักข์ สตาร์ จํากัด

22,737.50 ราคาเหมาะสม

106 ซื้อวัสดุสํานักงาน

36,059.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จํากัด

36,059.00 บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จํากัด

36,059.00 ราคาเหมาะสม

107 ซื้อวัสดุสํานักงาน

10,900.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพาณิช

10,900.00 ร้านอุดมพาณิช

10,900.00 ราคาเหมาะสม

108 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

4,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด
2. บริษัท เกิดไสว ทัวร์ จํากัด
3. บริษัท ไดมอนด์ ไชน์ ฮอลิเดย์ จํากัด

109 เช่ารถบัสปรับอากาศ

26,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล

110 เช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ
35,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล

111 เช่ารถบัสปรับอากาศ

50,000.00 ตกลงราคา

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัดทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007)

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดนิวฟ้าใหม่
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดชัยสิทธิ์ทรานสปอร์ต
หน ้าที 18 จาก 21

4,500.00 บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด
4,800.00
4,900.00
26,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
27,000.00
28,000.00
35,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
41,000.00
38,000.00
50,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัดทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007)
53,000.00
51,000.00

4,500.00 ราคาต่ําสุด

26,000.00 ราคาต่ําสุด

35,000.00 ราคาต่ําสุด

50,000.00 ราคาต่ําสุด

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
112 เช่ารถบัสปรับอากาศ

113 เช่ารถตู้ปรับอากาศ
114 เช่ารถตู้ปรับอากาศ
115 เช่ารถตู้ปรับอากาศ
116 เช่ารถบัสปรับอากาศ

117 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

118 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
(บาท)
52,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
52,000.00
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 56,000.00
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 54,000.00
22,100.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พูลทรัพย์ เอ็กเพรส 1985 จํากัด 22,100.00
2. บริษัท สมเกียรติ์การท่องเที่ยว จํากัด 25,700.00
4,066.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด
4,066.00
2. นายธนกร มูลวงษ์
4,200.00
7,704.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด
7,704.00
2. นายธนกร มูลวงษ์
8,000.00
21,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด 21,500.00
2. บริษัท เกิดไสว ทัวร์ จํากัด
22,000.00
3. บริษัท ไดมอนด์ ไชน์ ฮอลิเดย์ จํากัด
24,000.00
3,200.00 ตกลงราคา 1. ร้านสยามนคร เซอร์วิส
3,200.00
2. ร้านสหยนต์ เซอร์วิส
3,500.00
3. ร้านสบายแวน เซอร์วิส
4,000.00
22,100.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พูลทรัพย์ เอ็กเพรส 1985 จํากัด 22,100.00

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
52,000.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท พูลทรัพย์ เอ็กเพรส 1985 จํากัด

22,100.00 ราคาต่ําสุด

ผู้ได้รับการคัดเลือก

บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด

4,066.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด

7,704.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด

21,500.00 ราคาต่ําสุด

ร้านสยามนคร เซอร์วิส

3,200.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท พูลทรัพย์ เอ็กเพรส 1985 จํากัด

22,100.00 ราคาต่ําสุด

6,500.00 บริษัท เชียงใหม่ ลานนา ฮอลิเดย์ จํากัด
7,200.00
7,400.00

6,500.00 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท สมเกียรติ์การท่องเที่ยว จํากัด

119 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

6,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เชียงใหม่ ลานนา ฮอลิเดย์ จํากัด
2. นางสาวอาทิตยา ศรีถาวร
3. นายสุริยา อินต๊ะสงค์
หน ้าที 19 จาก 21

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
120 เช่าห้องประชุม
121 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(ราคากลาง)
(บาท)
30,000.00 ตกลงราคา บริษัท สรารมณ์ จํากัด (โรงแรมสายลม) 30,000.00 บริษัท สรารมณ์ จํากัด (โรงแรมสายลม)
36,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล

122 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ

26,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ

123 เช่ารถบัสปรับอากาศ

27,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ

124 เช่ารถตู้ปรับอากาศ
125 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

126 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

127 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

12,198.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด
2. นายธนกร มูลวงษ์
4,800.00 ตกลงราคา 1. นางทัศนีย์ พรรณพานิช
2. นางฉวี กาสา
3. นางนุชจรี มาอ่อน
12,000.00 ตกลงราคา 1. นายสากล บุญเรือง
2. นายปราทุม อาจวิจิตร
3. นายแผน มณีรัตน์
20,865.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด
2. นายธนกร มูลวงษ์
หน ้าที 20 จาก 21

36,500.00
38,000.00
40,000.00
26,000.00
30,000.00
28,000.00
27,000.00
28,000.00
29,000.00
12,198.00
14,000.00
4,800.00
5,200.00
5,200.00
12,000.00
12,300.00
12,600.00
20,865.00

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
30,000.00 ราคาเหมาะสม

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด

36,500.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด

26,000.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด

27,000.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด

12,198.00 ราคาต่ําสุด

นางทัศนีย์ พรรณพานิช

4,800.00 ราคาต่ําสุด

นายสากล บุญเรือง

12,000.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด

20,865.00 ราคาต่ําสุด

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
128 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

129 เช่ารถบัสปรับอากาศ

130 เช่ารถบัสปรับอากาศและ
รถตู้ปรับอากาศ
131 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

132 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

133 เช่ารถตู้ปรับอากาศ

134 เช่ารถบัสปรับอากาศและ
รถตู้ปรับอากาศ

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
(บาท)
7,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
7,000.00
2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล
8,000.00
3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ
9,000.00
26,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
26,000.00
2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 27,000.00
3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 28,000.00
34,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด
34,000.00
2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 36,000.00
3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 38,000.00
14,000.00 ตกลงราคา 1.นางศริกุล ชนินทร์เศรษฐ์
14,000.00
2.ดต.ศิริพงษ์ ฟักแฟง
14,400.00
3.นายประสิทธิ์ แพรดํา
14,800.00
14,000.00 ตกลงราคา 1.นางสมใจ รักเรืองเดช
14,000.00
2.นายภาณุวัฒน์ กลันการ
14,800.00
3.นายชลิต วิประกษิต
15,000.00
6,800.00 ตกลงราคา 1.รับตะวัน ทรานสปอร์ต & ทัวร์
6,800.00
2.นายสมชาย ช่วยชาติ
7,300.00
3.นายปรเมษฐ กดทรัพย์
7,500.00
47,544.00 ตกลงราคา 1.บริษัท อุบลสุรชัยทัวร์ จํากัด
47,544.00
2.บริษัท ศักดา ทัวร์
51,800.00
หน ้าที 21 จาก 21

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
7,000.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด

26,000.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด

34,000.00 ราคาต่ําสุด

นางศริกุล ชนินทร์เศรษฐ์

14,000.00 ราคาต่ําสุด

นางสมใจ รักเรืองเดช

14,000.00 ราคาต่ําสุด

ผู้ได้รับการคัดเลือก

รับตะวัน ทรานสปอร์ต & ทัวร์

6,800.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท อุบลสุรชัยทัวร์ จํากัด

47,544.00 ราคาต่ําสุด

