
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการเตรียม 1,934,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,850,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,850,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ความพร้อมผู้น าสู่การรวมตัว โครงการ

ประชาคมอาเซียน 2015 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ.

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2554
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาซ่อมเสาไฟฟ้าและ 1,070,200.00 กรณีพิเศษ การไฟฟา้นครหลวง จงัหวัดนนทบุรี 1,070,200.00 การไฟฟา้นครหลวง จงัหวัดนนทบุรี 1,070,200.00 ตามหนังสือ

เปล่ียนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสาย ส านักเลขาธกิาร-

ชนิดหุม้ฉนวนโดยรอบบริเวณ นายกรัฐมนตรี

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ที่ นร 0405(ลน)/6079

ลว. 23 มิ.ย.53

ก าหนดหลักเกณฑ์

การให้สิทธพิิเศษ

ในการจา้งฯ
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 1,960,200.00 สอบราคา 1. บริษัท วิชัย เทรดด้ิง (1983) จ ากดั 1,521,272.50 บริษัท วิชัย เทรดด้ิง (1983) จ ากัด 1,521,272.50 เสนอรายละเอยีด

ห้องพิจารณาคดี พร้อมติดต้ัง 2. บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ากัด 1,830,561.35 คุณลักษณะ

3. บริษัท 360 ดีไซน์ จ ากัด 1,596,579.10 ถูกต้องครบถ้วน

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

ต่ าสุด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาด าเนินการส ารวจความรู้ 591,000.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 550,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 550,000.00 เสนอรายละเอยีด

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณธรรม งานจ้าง

และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตรงตามที่

ในราชการพลเรือน ตลอดจนภารกิจ ส านักงาน ก.พ. 

และผลงานของ ก.พ.ค. ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างด าเนินโครงการปฐมนิเทศ 2,471,315.00 พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2,380,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2,380,000.00 "

และอบรมพัฒนาผู้รับทุน

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

3 จ้างเหมาจัดการศึกษาดูงาน 2,327,000.00 พิเศษ 1. บริษัท วีระชัย ทัวร์ จ ากัด 2,326,680.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จ ากัด 2,326,680.00 "

สาธารณรัฐเกาหลี 2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อัลทิเน็ท ยืน่เอกสารไม่ครบถ้วน

โครงการสร้างความเข้มแข็ง     เทรด แอนด์ ทราเวล

ผู้ปฏิบัติงานตรวจราชการ 3. บริษัท มายเจอร์นีย์ จ ากัด ยืน่เอกสารไม่ครบถ้วน

ระดับกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 17,120.00 ตกลงราคา บริษัท ฟาร์อีสต์เพียร์เลส 17,120.00 บริษัท ฟาร์อีสต์เพียร์เลส 17,120.00 ราคาเหมาะสม

(ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด (ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด

2 จ้างท าตรายาง 1,520.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 1,520.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 1,520.00 ราคาเหมาะสม

3 จ้างถ่ายเอกสาร 8,706.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 8,706.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 8,706.00 ราคาเหมาะสม

4 จ้างถ่ายเอกสาร 750.00 ตกลงราคา ร้านแรก RAEK 750.00 ร้านแรก RAEK 750.00 ราคาเหมาะสม

5 จ้างบริการสายโทรศัพท์ 4,494.00 ตกลงราคา บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น  แมเนจเม้นท์ จ ากัด 4,494.00 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น  แมเนจเม้นท์ จ ากัด 4,494.00 ราคาเหมาะสม

6 ซ้ือน้ าด่ืม 30,495.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 30,495.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 30,495.00 ราคาเหมาะสม

7 เช่าห้องประชุม 9,000.00 ตกลงราคา บริษัท บ้านอัมพวา จ ากัด 9,000.00 บริษัท บ้านอัมพวา จ ากัด 9,000.00 ราคาเหมาะสม

8 ซ้ือน้ าด่ืม 10,875.48 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 10,875.48 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 10,875.48 ราคาเหมาะสม

9 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการวิเคราะห์งาน 97,905.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด 97,905.00 บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด 97,905.00 ราคาต่ าสุด

คู่มือการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ซันต้าการพิมพ์ 118,235.00 

และคู่มือการวิเคราะห์อัตรา 3.บริษัท ดีไซด์ มีเดีย จ ากัด 124,000.00 

ก าลังของราชการ

หนา้ที ่5 จาก 17



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

10 จ้างถ่ายเอกสาร 1,200.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 1,200.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 1,200.00 ราคาเหมาะสม

11 จ้างถ่ายเอกสาร 2,194.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 2,194.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 2,194.00 ราคาเหมาะสม

12 เช่าห้องประชุมและ LCD 15,000.00 ตกลงราคา บริษัท สยามเบเวอร์ล่ี จ ากัด 15,000.00 บริษัท สยามเบเวอร์ล่ี จ ากัด 15,000.00 ราคาเหมาะสม

(โรงแรมบางกอก ชฎา) (โรงแรมบางกอก ชฎา)

13 เช่าห้องประชุม 10,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธารามันตรา ชะอ า จ ากัด 10,000.00 บริษัท ธารามันตรา ชะอ า จ ากัด 10,000.00 ราคาเหมาะสม

(ธารามันตรา ชะอ า รีสอร์ท) (ธารามันตรา ชะอ า รีสอร์ท)

14 จ้างถ่ายเอกสาร 44,954.00 ตกลงราคา ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 44,954.00 ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 44,954.00 ราคาเหมาะสม

15 จ้างท าตรายาง 256.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสากลตรายาง 256.80 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสากลตรายาง 256.80 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

16 จ้างท าตรายาง 2,525.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสากลตรายาง 2,525.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสากลตรายาง 2,525.20 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

17 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 1,070.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่น พรีเพรส จ ากัด 1,070.00 บริษัท วิชั่น พรีเพรส จ ากัด 1,070.00 ราคาเหมาะสม

18 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,386.72 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,386.72 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,386.72 ราคาเหมาะสม

19 จ้างท าตรายาง 727.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสากลตรายาง 727.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสากลตรายาง 727.60 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

20 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มไสกาว 51,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอส พี ก๊อปปี ้ปร้ิน 51,600.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอส พี ก๊อปปี ้ปร้ิน 51,600.00 ราคาเหมาะสม

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,950.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 1,950.00 ร้านบวรไตรรงค์ 1,950.00 ราคาเหมาะสม

22 จ้างซ่อมทีท่้าวแขนเก้าอี้ 1,605.00 ตกลงราคา บริษัท ดูรีเฟล็กซ์ จ ากัด 1,605.00 บริษัท ดูรีเฟล็กซ์ จ ากัด 1,605.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ของผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 มีความช านาญ

ส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในท้องตลาด

23 จ้างซ่อมยาแนวรอบฐานโถสุขภัณฑ์, 16,585.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 16,585.00 ร้านทิวาริม 16,585.00 "

รอบอ่างล้างมือ และพืน้ห้องน้ า

ชาย - หญิง  ชั้น 1 - 4 

ส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก

24 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศแยกส่วน 59,278.00 ตกลงราคา บริษทั พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง & 59,278.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง & 59,278.00 "

ห้องท างานและห้องประชุม ก.พ.ค. เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

และ สพค. ชั้น 1, 3, 4

อาคารสโมสร สกพ. จังหวัดนนทบุรี

25 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30 ตัน 69,122.00 ตกลงราคา บริษทั พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง & 69,122.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง & 69,122.00 "

อาคารสโมสร สกพ. จังหวัดนนทบุรี เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

26 จ้างติดราวจับสแตนเลสห้องน้ า 2,140.00 ตกลงราคา บริษทั  ที.พ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์  จ ากัด 2,140.00 บริษทั  ที.พ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์  จ ากัด 2,140.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

กรรมการ กพค. ชั้น 4 มีความช านาญ

ส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในท้องตลาด

27 จ้างล้างพืน้กันสาด, ก าแพงผนังตึก 49,000.00 ตกลงราคา นายวัชระ  สท้อนดี 49,000.00 นายวัชระ  สท้อนดี 49,000.00 "

และรางรับน้ า ชั้น 1 - 4 

บริเวณด้านหน้า - หลังอาคาร

ส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก

28 จ้างซ่อมเก้าอี้ท างาน ของกลุ่มงาน 3,231.40 ตกลงราคา บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 3,231.40 บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 3,231.40 "

การเจ้าหน้าที่

29 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ออฟเซทและ 23,219.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชินเนอร่ี จ ากัด 23,219.00 บริษัท อิมเพรสแมชชินเนอร่ี จ ากัด 23,219.00 "

เคร่ืองอัดเพลท ของกลุ่มโรงพิมพ์

30 จ้างซ่อมรางน้ า ชั้น 1, 2 และ 3 39,800.00 ตกลงราคา นายวัชระ  สท้อนดี 39,800.00 นายวัชระ  สท้อนดี 39,800.00 "

บริเวณระเบียงกันสาดด้านหน้า -

หลังอาคาร ส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก

31 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 27,285.00 ตกลงราคา บริษัท เอสเทล จ ากัด 27,285.00 บริษัท เอสเทล จ ากัด 27,285.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

32 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,400.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ของศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศ มีความช านาญ

และบริหารความรู้ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในท้องตลาด

33 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,700.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,700.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,700.00 "

ของงานการส่ือสารองค์กร

34 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กบส.) 2,650.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,650.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,650.00 "

35 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,600.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,600.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,600.00 "

 โน้ตบุค๊ส์ (สพข.)

36 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,450.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,450.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,450.00 "

 กลุ่มงานสารบรรณ        

37 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,700.00      ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,700 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,700.00      "

 โน้ตบุค๊ส์ (สพข.)        

38 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ศสล. 1,550.00      ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,550.00      ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,550.00      "

39 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ สพข. 1,500.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,500.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,500.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

40 จ้างซ่อมกล้องยี่ห้อง panasonic 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอเอ็นจิเนี่ยร่ิง 6,420.00 บริษัท ออดิโอเอ็นจิเนี่ยร่ิง 6,420.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด มีความช านาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในท้องตลาด

41 จ้างซ่อมจอรับภาพขนาด 250 นิ้ว 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอเอ็นจิเนี่ยร่ิง 6,420.00 บ. ออดิโอเอ็นจิเนี่ยร่ิง เซอร์วิส 6,420.00 "

 หอประชุมสุขุนัยประดิษฐ   เซอร์วิส จ ากัด  จ ากัด  

42 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า สมว. 1,200.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,200.00 "

43 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศสล. 2,450.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,450.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 2,450.00 "

44 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,450.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,450.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 2,450.00 "

กลุ่มงานเทคโนฯ (สพข.)

45 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,850.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,850.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 2,850.00 "

โน้ตบุค๊ส์ (สพข.)

46 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร กบส. 2,050.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,050.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 5,020.00 "

47 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส์ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 2,400.00 "

กลุ่มงานเทคโนฯ (สพข.)
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

48 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ศสล. 1,550.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,550.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,550.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มีความช านาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในท้องตลาด

49 จ้างซ่อมชุดประชุมห้อง 3210 18,243.50 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอเอ็นจิเนี่ยร่ิง 18,243.50 บริษัท ออดิโอเอ็นจิเนี่ยร่ิง 18,243.50 "

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

50 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ศบส. 1,450.00      ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,450.00      ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,450.00      "

51 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ สวพ. 1,550.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,550.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,550.00 "

52 จ้างซ่อมพืน้ปูตัวหนอน 97,100.00 ตกลงราคา นายอดุลย์   จุลล าเจียก 97,100.00 นายอดุลย์   จุลล าเจียก 97,100.00 "

 หน้าอาคาร 9 ถึง อาคาร 1

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 510.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 510.00 ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 510.00 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,134.40 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 49,134.40 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 49,134.40 ราคาเหมาะสม

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,905.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 3,905.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 3,905.50 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,240.47 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,240.47 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,240.47 ราคาเหมาะสม

57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,105.25 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 8,105.25 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 8,105.25 ราคาเหมาะสม

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,858.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 6,858.00 ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 6,858.00 ราคาเหมาะสม

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,231.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๊ป จ ากัด 14,231.00 บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๊ป จ ากัด 14,231.00 ราคาเหมาะสม

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,627.35 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 15,627.35 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 15,627.35 ราคาเหมาะสม

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,247.16 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 19,247.16 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 19,247.16 ราคาเหมาะสม

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,215.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ ากดั 26,215.00 บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ ากัด 26,215.00 ราคาต่ าสุด

2. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 26,616.25 

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,437.40 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,437.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,437.40 ราคาเหมาะสม

64 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,060.89 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 5,060.89 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 5,060.89 ราคาเหมาะสม

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,150.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 48,150.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 48,150.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 43,551.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 43,551.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 43,551.00 ราคาเหมาะสม

67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,214.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,214.20 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,214.20 ราคาเหมาะสม

68 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,589.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 26,589.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 26,589.00 ราคาเหมาะสม

69 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,600.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 25,600.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 25,600.00 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,636.35 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 35,636.35 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 35,636.35 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,567.86 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 15,567.86 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 15,567.86 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,210.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 16,210.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 16,210.50 ราคาเหมาะสม

73 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,215.01 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 7,215.01 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 7,215.01 ราคาเหมาะสม

74 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,508.90 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 49,508.90 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 49,508.90 ราคาเหมาะสม

75 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,424.95 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 17,424.95 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 17,424.95 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

76 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,827.85 ตกลงราคา เงินสด 2,827.85 เงินสด 2,827.85 ราคาเหมาะสม

77 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,479.75 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 8,479.75 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 8,479.75 ราคาเหมาะสม

78 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,313.95 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จ ากัด 20,313.95 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จ ากัด 20,313.95 ราคาเหมาะสม

79 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,660.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 22,660.00 ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 22,660.00 ราคาเหมาะสม

80 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,395.50 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จ ากัด 11,395.50 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จ ากัด 11,395.50 ราคาเหมาะสม

81 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,282.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 32,282.00 ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 32,282.00 ราคาเหมาะสม

82 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,497.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 1,497.00 ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 1,497.00 ราคาเหมาะสม

83 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,137.69 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 4,137.69 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 4,137.69 ราคาเหมาะสม

84 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,890.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 28,890.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 28,890.00 ราคาเหมาะสม

85 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.00 ตกลงราคา ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 3,000.00 ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 3,000.00 ราคาเหมาะสม
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86 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,950.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 8,950.00 ห้างหุน้ส่วนอุดมสาส์น 8,950.00 ราคาเหมาะสม

87 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,270.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 6,270.00 ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 6,270.00 ราคาเหมาะสม

88 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,708.56 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 10,708.56 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 10,708.56 ราคาเหมาะสม

89 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,778.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด์ จ ากัด 5,778.00 บริษัท เนชั่นไวด์ จ ากัด 5,778.00 ราคาเหมาะสม

90 ซ้ือวัสดุส านักงาน 752.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 752.00 ร้านอุดมพานิช 752.00 ราคาเหมาะสม

91 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 36,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัชวชิญ์ แทรเวล 36,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนัชวชิญ์ แทรเวล 36,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  นิวฟ้าใหม ่แทรเวล 41,000.00 

3.บริษัท สินพันแสนแทรเวิล จ ากัด 44,000.00 

92 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 7,597.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 7,597.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 7,597.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 8,500.00 

93 เช่ารถบัสปรับอากาศ 26,000.00    ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 26,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 26,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 30,000.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 32,000.00 

94 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,848.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 6,848.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 6,848.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธนกร มูลวงษ์ 7,000.00 
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95 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 ตกลงราคา 1.นางทัศนีย์ พรรณพานิช 3,000.00 นางทัศนีย์ พรรณพานิช 3,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นางนุชจรี มาอ่อน 3,500.00 

96 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 26,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 26,000.00 บริษัท เวคินทร์แทรเวล จ ากัด 26,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 28,000.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 30,000.00 

97 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัชวชิญ์ แทรเวล 10,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัชวชิญ์ แทรเวล 10,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 13,000.00 

3.บริษัท สินพันแสนแทรเวิล จ ากัด 14,000.00 

98 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 7,800.00 ตกลงราคา 1.นายกษิดิษด์ิ อินชิด 7,800.00 นายกษิดิษด์ิ อินชิด 7,800.00 ราคาเหมาะสม

2.นายจักรกฤษณ์ บรวงศ์ 8,200.00 

99 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 34,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 34,500.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 34,500.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 40,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 36,000.00 

100 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 7,000.00 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 7,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 8,000.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 9,000.00 

101 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 74,900.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 74,900.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 74,900.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธนกร มูลวงษ์ 76,000.00 
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102 เช่ารถบัสปรับอากาศ 47,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 47,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 47,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด นิวฟ้าใหม่ 48,000.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 49,000.00 

103 เช่ารถบัสปรับอากาศ 95,000.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนานนท์ แทรเวล 95,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธนานนท ์แทรเวล 95,000.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท ภมรประวัติ จ ากัด 105,000.00 

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ออมทรัพย ์แทรเวล 110,000.00 

104 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 18,618.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 18,618.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 18,618.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธนกร มูลวงษ์ 20,000.00 

105 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,885.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 5,885.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 5,885.00 ราคาเหมาะสม

2.นายธนกร มูลวงษ์ 6,000.00 
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