
ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 444,465.00 กรณีพิเศษ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 444,465.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 444,465.00 เสนอรายละเอียด

บริเวณอาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานจ้าง

หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนมีนาคม 2554

เหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างพิมพ์รายงานประจําปี 2553 600,000.00      สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บางกอกบล๊อก 288,870.00   ห้างหุ้นส่วนจํากัด บางกอกบล๊อก 288,870.00   เสนอรายละเอียด

ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ 2. บรัษัท ไฟน์ พรินท์เทค จํากัด 524,760.00   งานจ้าง

คุณธรรม (ก.พ.ค.) และหนังสือ 3. บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จํากัด 291,000.00   ตรงตามที่

ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม 4. บริษัท ดี.เค. ปริ้นติ้งเวิลด์ จํากัด 345,880.00   สํานักงาน ก.พ. 

5. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์ กําหนดและ

    พับลิสชิ่ง จํากัด 299,600.00   เสนอราคา

6. บริษัท ออนป้า จํากัด 420,584.00   เหมาะสม

7. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรุณการพิมพ์ 350,960.00   

8. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเดีย สแควร์ 293,822.00   8. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเดีย สแควร์ 293,822.00   9. บริษัท ไอเดียชอยส์ จํากัด 499,000.00   

10. บริษัท ยูเนียน อุลตร้าไวโอเร็ต จํากัด 324,500.00   

11. บริษัท ทานตะวันเปเปอร์ จํากัด 450,470.00   

12. บริษัท เอส.พี.วี. การพิมพ์ (2550) จํากัด 353,150.00   

13. บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จํากัด 481,500.00   
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาดําเนินโครงการประเมิน 1,500,000.00 พิเศษ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จํากัด 1,350,000.00 บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จํากัด 1,350,000.00 เสนอรายละเอียด

ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ งานจ้าง

ที่พึงประสงค์ สําหรับข้าราชการ ตรงตามที่

เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างเหมาดําเนินโครงการมิติใหม่ 1,280,000.00 พิเศษ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 1,220,000.00 บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 1,220,000.00 "2 จ้างเหมาดําเนินโครงการมิติใหม่ 1,280,000.00 พิเศษ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 1,220,000.00 บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 1,220,000.00 "

ทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง

สังคมเครือข่ายที่เข้มแข็งในระบบ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

3 เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทาง 117,400.00 พิเศษ บริษัท เวคินทร์ แทรแวล จํากัด 117,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรแวล จํากัด 117,000.00 "

ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างทําตรายาง 4,932.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 4,932.70 ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 4,932.70 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

2 จ้างทําตรายาง 738.30 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 738.30 ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 738.30 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,463.19 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 14,463.19 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 14,463.19 ราคาเหมาะสม

4 ซื้อน้ําดื่ม 13,535.50 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 13,535.50 บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 13,535.50 ราคาเหมาะสม

5 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 1,048.60 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 1,048.60 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 1,048.60 ราคาเหมาะสม5 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 1,048.60 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 1,048.60 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 1,048.60 ราคาเหมาะสม

6 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 535.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 35,000.00 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 535.00 ราคาเหมาะสม

7 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 2,054.40      ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,054.40 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,054.40 ราคาเหมาะสม

8 จ้างถ่ายเอกสาร 900.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 900.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 900.00 ราคาเหมาะสม

9 จ้างถ่ายเอกสาร 300.00 ตกลงราคา ร้านพริ้นท์ แอนด์ ก๊อปปี้ 300.00        ร้านพริ้นท์ แอนด์ ก๊อปปี้ 300.00 ราคาเหมาะสม

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 95,422.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 95,422.60    บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 95,422.60 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

11 จ้างถ่ายเอกสาร 560.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 560.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 560.00 ราคาเหมาะสม

12 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 1,070.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 1,070.00 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด 1,070.00 ราคาเหมาะสม

13 จ้างพิมพ์คู่มือ "การจัดทําเส้นทาง 97,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด 97,500.00 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด 97,500.00 ราคาต่ําสุด

ก้าวหน้าในสายอาชีพ" 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์ 102,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด เม็ดทรายพริ้นติ้ง 105,000.00 

14 จ้างพิมพ์คู่มือการรักษาความปลอดภัย 48,685.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จํากัด 48,685.00 บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จํากัด 48,685.00 ราคาต่ําสุด

ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบ 2.บริษัท วาย.เค.เอช.กราฟิค แอนด์ เพรส จํากัด 52,000.00 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบ 2.บริษัท วาย.เค.เอช.กราฟิค แอนด์ เพรส จํากัด 52,000.00 

3.บริษัท แคร์ปริ้นท์แอนด์กราฟฟิค จํากัด 58,850.00 

15 จ้างถ่ายเอกสาร 6,636.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 6,636.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 6,636.00 ราคาเหมาะสม

16 จ้างถ่ายเอกสาร 2,462.40 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 2,462.40 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 2,462.40 ราคาเหมาะสม

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

18 จ้างทําตรายาง 600.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 600.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 600.00 ราคาเหมาะสม

19 จ้างทําตรายาง 652.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 652.70 ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 652.70 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

20 จ้างเหมาดําเนินการจัดการทรัพยากร 98,645.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ บรรณสารนิรมิต 98,654.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ บรรณสารนิรมิต 98,654.00 ราคาต่ําสุด

ภายในห้องสมุดให้พร้อมสําหรับ 2. บริษัท บุ๊กโปรโมชั่น จํากัด 106,251.00 

การให้บริการระบบงานห้องสมุด 3.บริษัท วิมงคล จํากัด 113,848.00 

อัตโนมัติได้อย่างเต็มรูปแบบ

21 จ้างพิมพ์หนังสือข้าราชการ 89,880.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ปริ๊นท์โอโซน จํากัด 89,880.00 บริษัท ปริ๊นท์โอโซน จํากัด 89,880.00 ราคาต่ําสุด

กับเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 2.บริษัทเฟิสท์ ออฟเซท (1993) จํากัด 102,720.00 

3.บริษัท เบสบ๊อกซ์ 107,000.00 

22 เช่าสถานที่จัดกิจกรรมเสวนา 38,520.00 ตกลงราคา บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด 38,520.00 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด 38,520.00 ราคาต่ําสุด22 เช่าสถานที่จัดกิจกรรมเสวนา 38,520.00 ตกลงราคา 38,520.00 38,520.00 ราคาต่ําสุด

เรื่อง "ข้าราชการไทยใต้ร่มพระบารมี"

23 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อจัด 78,998.10 ตกลงราคา 1.บริษัท ดรีมทีม ครีเอชั่น จํากัด 78,998.10 บริษัท ดรีมทีม ครีเอชั่น จํากัด 78,998.10 ราคาต่ําสุด

นิทรรศการงานวันข้าราชการพลเรือน 2.บริษัท ทอมส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด 149,800.00 149,800.00 

ประจําปี 2554 3.บริษัท อิมเมจ โมดิเวชั่น จํากัด 157,230.08 157,230.08 

24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23,497.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 23,497.20 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 23,497.20 ราคาเหมาะสม

25 จ้างถ่ายเอกสาร 720.00 ตกลงราคา ร้านกิ๊ฟช๊อฟ 720.00 ร้านกิ๊ฟช๊อฟ 720.00 ราคาเหมาะสม

26 จ้างถ่ายเอกสาร 506.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 506.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 506.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,263.11 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 3,263.11 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 3,263.11 ราคาเหมาะสม

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 16,050.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 16,050.00 ราคาเหมาะสม

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,815.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 4,815.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 4,815.00 ราคาเหมาะสม

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,817.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 3,817.00 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 3,817.00 ราคาเหมาะสม

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,949.70 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 18,949.70 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 18,949.70 ราคาเหมาะสม

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,025.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 29,025.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 29,025.00 ราคาเหมาะสม

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,186.17 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 19,186.17 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 19,186.17 ราคาเหมาะสม

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30,040.25 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 30,040.25 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 30,040.25 ราคาเหมาะสม

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,120.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 17,120.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 17,120.00 ราคาเหมาะสม

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,559.50 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 2,559.50 ร้าน อ.เฉลิมศรี 2,559.50 ราคาเหมาะสม

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,474.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 19,474.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 19,474.00 ราคาเหมาะสม
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38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,835.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 2,835.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 2,835.00 ราคาเหมาะสม

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,530.92 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 48,530.92 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 48,530.92 ราคาเหมาะสม

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๊ป จํากัด 19,260.00 บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๊ป จํากัด 19,260.00 ราคาเหมาะสม

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,658.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียมแก้ว 49,658.70 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียมแก้ว 49,658.70 ราคาเหมาะสม

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 34,561.00 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 34,561.00 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 34,561.00 ราคาเหมาะสม

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,649.94 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จํากัด 1,649.94 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จํากัด 1,649.94 ราคาเหมาะสม

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบ็ค อินดัสทรี จํากัด 70,000.00 บริษัท เจ.เจ.แบ็ค อินดัสทรี จํากัด 70,000.00 ราคาเหมาะสม

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,225.43 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 4,225.43 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 4,225.43 ราคาเหมาะสม

46 ซื้อของที่ระลึก 2,150.00 ตกลงราคา เงินสด 2,150.00 เงินสด 2,150.00 ราคาเหมาะสม

47 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,866.90 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 48,866.90 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 48,866.90 ราคาเหมาะสม

48 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,678.29 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 25,678.29 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 25,678.29 ราคาเหมาะสม
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49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย จํากัด 3,852.00 บริษัท สินทองชัย จํากัด 3,852.00 ราคาเหมาะสม

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,994.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 29,994.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 29,994.00 ราคาเหมาะสม

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,100.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 8,100.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 8,100.00 ราคาเหมาะสม

52 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,514.94 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 22,514.94 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 22,514.94 ราคาเหมาะสม

53 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,618.50 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 31,618.50 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 31,618.50 ราคาเหมาะสม

54 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,161.00 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 13,161.00 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 13,161.00 ราคาเหมาะสม

55 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,383.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียมแก้ว 7,383.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียมแก้ว 7,383.00 ราคาเหมาะสม

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,835.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น 23,835.00 ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น 23,835.00 ราคาเหมาะสม

57 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,115.55 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 19,115.55 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 19,115.55 ราคาเหมาะสม

58 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,952.50 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จํากัด 48,952.50 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จํากัด 48,952.50 ราคาเหมาะสม

59 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,041.56 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 2,041.56 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 2,041.56 ราคาเหมาะสม
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60 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,062.90 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 9,062.90 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 9,062.90 ราคาเหมาะสม

61 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,992.95 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 19,992.95 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 19,992.95 ราคาเหมาะสม

62 ซื้อวัสดุสํานักงาน 727.60 ตกลงราคา ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 727.60 ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 727.60 ราคาเหมาะสม

63 ซื้อวัสดุสํานักงาน 450.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 450.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 450.00 ราคาเหมาะสม

64 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,530.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 21,530.50 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 21,530.50 ราคาเหมาะสม

65 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,657.65 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 11,657.65 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 11,657.65 ราคาเหมาะสม

66 ซื้อวัสดุสํานักงาน 288.90 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 288.90 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 288.90 ราคาเหมาะสม

67 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,304.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 5,304.00 ร้านอุดมพานิช 5,304.00 ราคาเหมาะสม

68 ซื้อหนังสือพิมพ์และสารสารวิชาการ 7,795.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์ 7,795.00 ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์ 7,795.00 ราคาเหมาะสม

69 ซื้อหนังสือวิชาการ 18,131.75 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18,131.75 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18,131.75 ราคาเหมาะสม

70 ซื้อวารสารวิชาการต่างประเทศ 5,490.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จํากัด 5,490.00 บริษัท นิพนธ์ จํากัด 5,490.00 ราคาเหมาะสม
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71 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,317.36 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 24,317.36 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 24,317.36 ราคาเหมาะสม

72 ซื้อวัสดุสํานักงาน 37,458.90 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ 37,458.90 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ 37,458.90 ราคาเหมาะสม

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด

73 ซื้อวัสดุสํานักงาน 74,880.75 ตกลงราคา บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จํากัด 74,880.75 บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จํากัด 74,880.75 ราคาเหมาะสม

74 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,765.00 ตกลงราคา บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จํากัด 9,765.00 บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จํากัด 9,765.00 ราคาเหมาะสม

75 ซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 ตกลงราคา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 600.00 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 600.00 ราคาเหมาะสม

76 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,190.00 ตกลงราคา บริษัท เดอะมเหสักข์ สตาร์ จํากัด 18,190.00 บริษัท เดอะมเหสักข์ สตาร์ จํากัด 18,190.00 ราคาเหมาะสม

77 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,746.80 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด 7,746.80 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด 7,746.80 ราคาเหมาะสม

78 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,523.50 ตกลงราคา บริษัท แอล. พี. พี. เทรดดิ้ง จํากัด 22,523.50 บริษัท แอล. พี. พี. เทรดดิ้ง จํากัด 22,523.50 ราคาเหมาะสม

79 ซื้อวัสดุสํานักงาน 37,340.51 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 37,340.51 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 37,340.51 ราคาเหมาะสม

80 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,753.50 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 12,753.50 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 12,753.50 ราคาเหมาะสม

81 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,849.93 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 10,849.93 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 10,849.93 ราคาเหมาะสม
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82 ซื้อของที่ระลึก 2,592.00 ตกลงราคา บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 2,592.00 บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 2,592.00 ราคาเหมาะสม

83 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,387.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 19,387.00 ร้านอุดมพานิช 19,387.00 ราคาเหมาะสม

84 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,812.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,812.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,812.00 ราคาเหมาะสม

85 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,755.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด 49,755.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด 49,755.00 ราคาเหมาะสม

86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8,025.00 ตกลงราคา บริษัท  เอสเทล  จํากัด 8,025.00 บริษัท  เอสเทล  จํากัด 8,025.00 ราคาเหมาะสม

87 จ้างซ่อมท่อเมนน้ําประปาที่แตกชํารุด 17,100.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพัทธา 17,100.00 นายแสวง  ไวยพัทธา 17,100.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

หลังอาคาร 2 และอาคาร 4 มีความชํานาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

88 จ้างซ่อมบ่อพักสายระบบโทรศัพท์ 4,500.00 ตกลงราคา นายชาตรี  ด่านจ้อยคงคา 4,500.00 นายชาตรี  ด่านจ้อยคงคา 4,500.00 "

ข้างอาคาร 1

89 จ้างซ่อมผนังประตูเปิด - ปิด 25,872.60 ตกลงราคา บริษัท  สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด 25,872.60 บริษัท  สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด 25,872.60 "

ลิฟต์โดยสาร  สกพ. กรุงเทพฯ
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

90 จ้างซ่อมเครื่องเรียงกระดาษ 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) จํากัด 4,280.00 บริษัท ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) จํากัด 4,280.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มีความชํานาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

91 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซท 2,568.00 ตกลงราคา บริษัท  อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด 2,568.00 บริษัท  อิมเพรสแมชชีนเนอรี่ จํากัด 2,568.00 "

92 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซท 3,049.50 ตกลงราคา ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 3,049.50 ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 3,049.50 "92 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซท 3,049.50 ตกลงราคา ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 3,049.50 ร้านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 3,049.50 "

93 จ้างซ่อมท่อน้ําระบบสุขาภิบาล 16,540.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพัทธา 16,540.00 นายแสวง  ไวยพัทธา 16,540.00 "

ของห้องน้ําชาย ชั้น 2, 3 และ

ห้อง ผอ.กบส.

94 จ้างซ่อมรางระบายน้ําฝน 85,000.00 ตกลงราคา นายอดุลย์  จุลลําเจียก 85,000.00 นายอดุลย์  จุลลําเจียก 85,000.00 "

ข้างอาคารศูนย์สุขภาพ

95 จ้างล้างทําความสะอาดบํารุงรักษา 84,900.00 ตกลงราคา นายวัชระ  สท้อนดี 84,900.00 นายวัชระ  สท้อนดี 84,900.00 "

สระว่ายน้ํา, ถังกรองน้ําพร้อมอุปกรณ์

เคมี  อาคารศูนย์สุขภาพ

96 ซื้อวัสดุงานซ่อม 3,888.41 ตกลงราคา เงินสด 3,888.41 เงินสด 3,888.41 ราคาเหมาะสม

 

หนา้ที� 13 จาก 15



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

97 ซื้อวัสดุงานซ่อม 6,420.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 6,420.00 ร้านทิวาริม 6,420.00 ราคาเหมาะสม

98 จ้างซ่อมลบรอยคมสแตนเลส 6,901.50 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 6,901.50 ร้านทิวาริม 6,901.50 เนื่องจากผู้รับจ้าง

 ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา  มีความชํานาญ

สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี       ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

99 ซ่อมหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต 48,150.00    ตกลงราคา ร้านทิวาริม 48,150.00    ร้านทิวาริม 48,150.00    "99 ซ่อมหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต 48,150.00    ตกลงราคา ร้านทิวาริม 48,150.00    ร้านทิวาริม 48,150.00    "

บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพ

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี         

100 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 26,788.52 ตกลงราคา บ.ริโก้ 26,788.52 บ.ริโก้ 26,788.52 "

กบส. สํานักงาน ก.พ.  นนทบุรี

101 จ้างซ่อมรางระบายน้ําฝน 85,000.00 ตกลงราคา นายอดุลย์   จุลลําเจียก 85,000.00 นายอดุลย์   จุลลําเจียก 8,500.00 "

ข้างอาคารศูนย์สุขภาพ

102 ซื้อวัสดุงานซ่อม 72,182.20 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 72,182.20 ร้านทิวาริม 72,182.20 ราคาเหมาะสม

103 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 15,087.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 15,087.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 15,087.00 ราคาต่ําสุด

2.นายธนกร มูลวงษ์ 16,050.00 
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

104 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 16,799.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 16,799.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 16,799.00 ราคาต่ําสุด

2.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 17,500.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 18,000.00 

4.ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 19,000.00 

105 เช่ารถบัสปรับอากาศ 28,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 28,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 28,000.00 ราคาต่ําสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 32,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 34,000.00 

106 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 25,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 25,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 25,000.00 ราคาต่ําสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 27,000.00 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 27,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 29,500.00 

107 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 75,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 75,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 75,000.00 ราคาต่ําสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 78,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 81,000.00 

108 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 13,100.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 13,100.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด ราคาต่ําสุด

2.นายธนกร มูลวงษ์ 15,000.00 

109 เช่ารถบัสปรับอากาศ 22,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ดี.พี.นอร์ท แทรเวล จํากัด 22,000.00 บริษัท ดี.พี.นอร์ท แทรเวล จํากัด 22,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครชัยแอร์ 24,000.00 

110 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,500.00 ตกลงราคา 1.นางสาวดารุณี แก้วมาระวัง 10,500.00 นางสาวดารุณี แก้วมาระวัง 10,500.00 ราคาต่ําสุด

2.นางสาวจินดา ยาสุวรรณ์ 10,800.00 10,800.00 

3.นางสาวลลิดา พิมพการัง 11,100.00 11,100.00 

หนา้ที� 15 จาก 15


