
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาดาํเนินโครงการเสริม 1,740,000.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,740,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,740,000.00 ตามมติ ครม.
ศกัยภาพขา้ราชการดว้ยวธิีการเรียนรู้ และระเบียบฯ
ผา่นสื2ออิเล็กทรอนิกส์ (บางส่วน) ขอ้ 26 (1) (2)

ราคาเหมาะสม

2 จา้งเหมาดาํเนินการรณรงคเ์ผยแพร่ 8,715,000.00 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 8,500,000.00 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 8,500,000.00 ตามมติ ครม.
เพื2อการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบฯ
การป้องกนัการทุจริต และประพฤติ ขอ้ 26 (1) (2)
มิชอบ และการรักษาจรรยาขา้ราชการ ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนมกราคม  2552
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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 จา้งที2ปรึกษาโครงการจดัทาํ 3,000,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 3,000,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 3,000,000.00 ตามมติ ครม.
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการรวมกลุ่ม ในราชการ (สถาบนัที2ปรึกษา ในราชการ (สถาบนัที2ปรึกษา สนบัสนุนใหด้าํเนินการ

ของขา้ราชการพลเรือนสามญั เพื2อพฒันาประสิทธิภาพใน เพื2อพฒันาประสิทธิภาพใน จา้งไดโ้ดยตรง

ราชการ) ราชการ) ตามระเบียบฯ
ขอ้ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

2 จา้งที2ปรึกษาเพื2อวางระบบการพฒันา 6,215,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 6,195,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 6,195,000.00 ตามมติ ครม.
นกับริหารระดบัสูง : ผูบ้ริหาร ในราชการ (สถาบนัที2ปรึกษา ในราชการ (สถาบนัที2ปรึกษา สนบัสนุนใหด้าํเนินการ

ส่วนราชการ (นบส. 2) เพื2อพฒันาประสิทธิภาพใน เพื2อพฒันาประสิทธิภาพใน จา้งไดโ้ดยตรง

ราชการ) ราชการ) ตามระเบียบฯ
ขอ้ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

3 จา้งที2ปรึกษาโครงการพฒันา 4,900,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 4,850,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 4,850,000.00 ตามมติ ครม.
องคค์วามรู้และส่งเสริมการจดัทาํ ในราชการ (สถาบนัที2ปรึกษา ในราชการ (สถาบนัที2ปรึกษา สนบัสนุนใหด้าํเนินการ

ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ เพื2อพฒันาประสิทธิภาพใน เพื2อพฒันาประสิทธิภาพใน จา้งไดโ้ดยตรง

ของส่วนราชการ ราชการ) ราชการ) ตามระเบียบฯ
ขอ้ 83 (4)

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

4 จา้งที2ปรึกษาโครงการพฒันากรณี 600,000.00 ตกลง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 595,000.00 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 595,000.00 เสนอขอบเขตงาน

ศึกษาเพื2อการฝึกอบรมขา้ราชการ ตรงตามที2สาํนกังาน

(Case Study) 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 จา้งที2ปรึกษาดาํเนินโครงการพฒันา 4,720,400.00 คดัเลือก 1. มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบาย 3,600,000.00 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบาย 3,600,000.00 ยื2นขอ้เสนอตรงตาม

ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ2งจูงใจ     เศรษฐกิจการคลงั เศรษฐกิจการคลงั ที2สาํนกังาน ก.พ.

และคุณภาพชีวติขา้ราชการ : การ 2. บริษทั ศูนยก์ฎหมายธุรกิจ (ไม่เปิดซองราคา) กาํหนด และได้

ศึกษาเพื2อกาํหนดหลกัเกณฑเ์งินเพิ2ม     อินเตอร์เนชั2นแนล จาํกดั คะแนนสูงสุดทาง

ตามทอ้งที2 3. สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ (ไม่เปิดซองราคา) ดา้นเทคนิค
    ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์- ราคาเหมาะสม

    มหาวทิยาลยั  

2 จา้งที2ปรึกษาดาํเนินโครงการปรับปรุง 1,250,000.00 คดัเลือก 1. บริษทั วเิสจ จาํกดั 1,153,556.00 บริษทั วเิสจ จาํกดั 1,153,556.00 ยื2นขอ้เสนอตรงตาม

ชุดการเรียนดว้ยตนเอง หลกัสูตร 2. บริษทั โกลบอล ไวร์เลส จาํกดั (ไม่เปิดซองราคา) ที2สาํนกังาน ก.พ.

ฝึกอบรมขา้ราชการบรรจุใหม่ กาํหนด และได้

คะแนนสูงสุดทาง

ดา้นเทคนิค
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 ซืUออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล 800,000.00 สอบราคา 1. บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั2น 790,000.00 บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั2น 790,000.00 เสนอรายละเอียด

พร้อมติดตัUง     เอเชีย จาํกดั เอเชีย จาํกดั คุณลกัษณะตรงตาม

2. บริษทั เอม็ บี เอ อินเตอร์- 834,600.00 ขอ้กาํหนดของ

    เนชั2นแนล สาํนกังาน ก.พ.

ราคาตํ2าสุด
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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 1,760,000.00 พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,655,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,655,000.00 เสนอรายละเอียด

จดัการระบบสารสนเทศการฝึกอบรม ตรงตามที2 สกพ.

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กาํหนด
ราคาเหมาะสม

2 เช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 476,800.00 พิเศษ บริษทั  ไทยอินเตอร์เนชั2นแนล 476,800.00 บริษทั  ไทยอินเตอร์เนชั2นแนล 476,800.00 เสนอรายละเอียด

เลขาธิการ ก.พ. เรนท ์อะ คาร์ จาํกดั เรนท ์อะ คาร์ จาํกดั ถูกตอ้งครบถว้น

ตรงตามที2
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 ซืUอเครื2องพิมพภ์าพสีและปกแผน่ดิสก์ 12,947.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 12,947.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 12,947.00 ราคาตํ2าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นีวา่ เทคโนโลยี 13,054.00 
3. บริษทั เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ 13,214.50 
    กรุ๊ป จาํกดั

2 จา้งพิมพห์นงัสือ 99,777.50 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ2ง จาํกดั 99,777.50 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ2ง จาํกดั 99,777.50 ราคาตํ2าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ์ 104,325.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมด็ทรายพริUนติUง 107,000.00 

3 จา้งพิมพห์นงัสือ เรื2อง "ประสบการณ์ 16,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ2ง จาํกดั 16,000.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ2ง จาํกดั 16,000.00 ราคาตํ2าสุด
การเกษียณที2เกษม" 2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ์ 18,500.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมด็ทรายพริUนติUง 20,000.00 

4 จา้งพิมพค์ู่มือ กิจกรรมการพฒันา 99,798.90 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแมนไคนด ์มีเดีย 99,798.90 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แมนไคนด ์มีเดีย 99,798.90 ราคาตํ2าสุด
ภายใตร้ะบบขา้ราชการผูม้ีผลสัมฤทธิY สูง 2. บริษทั เคพีเจ เอนเตอร์ไพรซ์ จาํกดั 101,783.75 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 3. บริษทั ยอูาร์แอล ลีดเดอร์ จาํกดั 104,325.00 

5 จา้งถ่ายเอกสาร 224.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 224.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 224.00 ราคาเหมาะสม

6 จา้งถ่ายเอกสาร 1,624.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 1,624.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 1,624.00 ราคาเหมาะสม

7 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 30,225.00 ตกลงราคา บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 30,225.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 30,225.00 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

8 จา้งถ่ายเอกสาร 87,500.00 ตกลงราคา 1. ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 87,500.00 ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 87,500.00 ราคาตํ2าสุด
2. ศูนยถ์่ายเอกสาร พลูสุข 100,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วจาํกดั เอส. พี. 125,000.00 
    สุทธิพงษ ์ก๊อปปีU  แอนด ์เซอร์วสิ

9 จา้งทาํตรายาง 510.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 510.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 510.00 ราคาเหมาะสม

10 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 90,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 90,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 90,000.00 ราคาตํ2าสุด
พร้อมพิมพโ์ลโก้ 2. ร้านมี มี2 มาร์เก็ตติUง 95,000.00 

11 จา้งจดัเกา้อีUอบรมหอประชุม 1,500.00 ตกลงราคา เงินสด 1,500.00 เงินสด 1,500.00 ราคาเหมาะสม

สุขมุนยัประดิษฐ สาํนกังาน ก.พ.
จงัหวดันนทบุรี

12 จา้งทาํตรายาง 2,800.00 ตกลงราคา ร้านโกมลตรายาง 2,800.00 ร้านโกมลตรายาง 2,800.00 ราคาเหมาะสม

13 จา้งทาํตรายาง 5,039.70 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,039.70 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,039.70 ราคาเหมาะสม

14 จา้งทาํตรายาง 6,730.00 ตกลงราคา 99 PRINTING 6,730.00 99 PRINTING 6,730.00 ราคาเหมาะสม

15 จา้งถ่ายเอกสาร 2,534.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 2,534.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 2,534.00 ราคาเหมาะสม

16 จา้งถ่ายเอกสาร 3,890.40 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 3,890.40 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 3,890.40 ราคาเหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก
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17 จา้งถ่ายเอกสาร 2,160.00 ตกลงราคา ร้านเพชรก๊อบปีU 2,160.00 ร้านเพชรก๊อบปีU 2,160.00 ราคาเหมาะสม

18 จา้งถ่ายเอกสาร 1,760.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 1,760.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 1,760.00 ราคาเหมาะสม

19 ซืUอนํUาดื2ม 4,400.00 ตกลงราคา ร้านสวสัดิการ ก.พ. 4,400.00 ร้านสวสัดิการ ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม

20 ซืUอนํUาดื2ม 14,830.20 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิY หยดทิพย ์จาํกดั 14,830.20 บริษทั บริสุทธิY หยดทิพย ์จาํกดั 14,830.20 ราคาเหมาะสม

21 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 74,800.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 74,800.00 ร้านอุดมพานิช 74,800.00 ราคาเหมาะสม

22 ซืUอพวงมาลยัสด 300.00 ตกลงราคา นางพิมลพรรณ  เดชา 300.00 นางพิมลพรรณ  เดชา 300.00 ราคาเหมาะสม

23 ซืUอหนงัสือ กฎ ก.พ.(ฉบบัปรับปรุง) 250.00 ตกลงราคา ร้านสวสัดิการ ก.พ. 250.00 ร้านสวสัดิการ ก.พ. 250.00 ราคาเหมาะสม
   

24 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 5,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 5,400.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 5,400.00 ราคาเหมาะสม
  

25 ซืUอหนงัสือรวมกฎหมายปกครอง 2,205.00 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือ ม.ธรรมศาสตร์ 2,205.00 ศูนยห์นงัสือ ม. ธรรมศาสตร์ 2,205.00 ราคาเหมาะสม

26 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 2,354.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,354 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,354.00 ราคาเหมาะสม

27 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 1,936.70 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,936.70 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,936.70 ราคาเหมาะสม
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28 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 5,200.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,200.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,200.00 ราคาเหมาะสม

29 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 3,970.77 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,970.77 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,970.77 ราคาเหมาะสม

30 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 26,333.00 ตกลงราคา บริษทั ดวงกมลสมยั จาํกดั 26,333.00 บริษทั ดวงกมลสมยั จาํกดั 26,333.00 ราคาเหมาะสม

31 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 16,060.70 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,060.70 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,060.70 ราคาเหมาะสม

32 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 535.50 ตกลงราคา ร้าน ส.พฒันภณัฑ์ 535.50 ร้าน ส.พฒันภณัฑ์ 535.50 ราคาเหมาะสม

33 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 378.00 ตกลงราคา ร้านสวสัดิการ ก.พ. 378.00 ร้านสวสัดิการ ก.พ. 378.00 ราคาเหมาะสม

34 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 29,906.50 ตกลงราคา 1. บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 29,906.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 29,906.50 ราคาตํ2าสุด

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 30,409.40 
35 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 8,089.20 ตกลงราคา 1. บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,089.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,089.20 ราคาตํ2าสุด

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,132.00 
36 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 48,097.57 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 48,097.57 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 48,097.57 ราคาเหมาะสม

37 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 27,606.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 27,606.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 27,606.00 ราคาเหมาะสม

38 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 13,803.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 13,803.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 13,803.00 ราคาเหมาะสม
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39 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 49,070.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,070.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,070.20 ราคาเหมาะสม

40 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 12,851.79 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 12,851.79 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 12,851.79 ราคาเหมาะสม

41 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 10,336.20 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 10,336.20 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 10,336.20 ราคาเหมาะสม

42 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 7,140.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 7,140.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 7,140.00 ราคาเหมาะสม

43 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 48,150.00 ตกลงราคา บริษทั ดี เอช เอ สยามวาลา จาํกดั 48,150.00 บริษทัดี เอช เอ สยามวาลา จาํกดั 48,150.00 ราคาเหมาะสม

44 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 1,284.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,284.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,284.00 ราคาเหมาะสม

45 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 49,829.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 49,829.00 ร้านทองสุขคาํดี 49,829.00 ราคาเหมาะสม

46 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 31,030.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 31,030.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 31,030.00 ราคาเหมาะสม

47 หนงัสือกฎ ก.พ. และคู่มือการพสัดุ 1,290.00 ตกลงราคา ร้านสวสัดิการ ก.พ. 1,290.00 ร้านสวสัดิการ ก.พ. 1,290.00 ราคาเหมาะสม

48 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 33,750.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 33,750.00 ร้านทองสุขคาํดี 33,750.00 ราคาเหมาะสม

49 ซืUอวสัดุโสตทศันูปกรณ์ 3,895.00 ตกลงราคา เงินสด 3,895.00 เงินสด 3,895.00 ราคาเหมาะสม
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50 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 28,237.30 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 28,237.30 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 28,237.30 ราคาเหมาะสม

51 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 1,090.40 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,090.40 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,090.40 ราคาเหมาะสม

52 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 4,465.11 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,465.11 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,465.11 ราคาเหมาะสม

53 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 24,815.44 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 24,815.44 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 24,815.44 ราคาเหมาะสม

54 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 7,062.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 7,062.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 7,062.00 ราคาเหมาะสม

55 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 21,763.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 21,763.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 21,763.80 ราคาเหมาะสม

56 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 8,576.05 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,576.05 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,576.05 ราคาเหมาะสม

57 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 1,807.23 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,807.23 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,807.23 ราคาเหมาะสม

58 ซืUอหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 7,155.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,155.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,155.00 ราคาเหมาะสม

59 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 6,318.35 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,318.35 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,318.35 ราคาเหมาะสม

60 ซืUอหนงัสือสารคดีชุดไกลบา้น 1,555.00 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1,555.00 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1,555.00 ราคาเหมาะสม
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61 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 2,327.00 ตกลงราคา ร้านอุดมสาส์น 2,327.00 ร้านอุดมสาส์น 2,327.00 ราคาเหมาะสม

62 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 4,948.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 ราคาเหมาะสม

63 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 1,925.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 1,925.00 ร้านอุดมพานิช 1,925.00 ราคาเหมาะสม

64 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 250.00 ตกลงราคา หจก.สหายบล๊อกและการพิมพ์ 250.00 หจก.สหายบล๊อกและการพิมพ์ 250.00 ราคาเหมาะสม

65 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 1,770.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 1,770.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปีU  ปริUน 1,770.00 ราคาเหมาะสม

66 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 32,514.63 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 32,514.63 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 32,514.63 ราคาเหมาะสม

67 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 33,962.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 33,962.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 33,962.50 ราคาเหมาะสม

68 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 13,604.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 13,604.00 ร้านอุดมพานิช 13,604.00 ราคาเหมาะสม

69 ซืUอวสัดุสาํนกังาน 16,050.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,050.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,050.00 ราคาเหมาะสม
2. ร้านอุดมพานิช 17,000.00 

70 ซืUอ Electronic Ballast 13,375.00 ตกลงราคา บริษทั  เอสเทล  จาํกดั 13,375.00 บริษทั  เอสเทล  จาํกดั 13,375.00 ราคาเหมาะสม

71 ซืUอวสัดุเบด็เตล็ด 1,285.00 ตกลงราคา เงินสด 1,285.00 เงินสด 1,285.00 ราคาเหมาะสม
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72 จา้งลา้งบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศ 43,228.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 43,228.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 43,228.00 เนื2องจากผูร้ับจา้ง

อาคาร 2  ชัUน 1-5 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

73 จา้งทาํป้ายชื2อรองเลขาธิการ ก.พ. 4,119.50 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 4,119.50 ร้านทิวาริม 4,119.50 "

74 จา้งซ่อมพร้อมทาํกุญแจ 3,870.00 ตกลงราคา นายเฉลิมชยั  สินวาสนามงคล 3,870.00 นายเฉลิมชยั  สินวาสนามงคล 3,870.00 "

75 จา้งซ่อมคู่สายและติดตัUงคู่สาย 18,900.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิY   นิสภคัรกุล 18,900.00 นายไชยฤทธิY   นิสภคัรกุล 18,900.00 "
โทรศพัทข์องหน่วยงานต่าง ๆ

76 จา้งซ่อมกลอ้งถ่ายวดิีทศัน์ 3,573.80 ตกลงราคา บริษทั  โซนี2 ไทย  จาํกดั 3,573.80 บริษทั  โซนี2 ไทย  จาํกดั 3,573.80 "

77 จา้งซ่อมวิทยตุิดรถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 4,000.00 ตกลงราคา เงินสด 4,000.00 เงินสด 4,000.00 "
เลขาธิการ ก.พ.

78 จา้งซ่อมแซมศาลาเรือนไม ้ 49,348.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิริญญา เอนจิเรียริ2ง 49,348.40 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิริญญา เอนจิเรียริ2ง 49,348.40 "
ในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

79 จา้งซ่อมมือจบั,ฝาตูไ้มร้ะดบัหนา้ต่างและ 2,600.00 ตกลงราคา นายโกสิทธิY   วรรณหาหุล 2,600.00 นายโกสิทธิY   วรรณหาหุล 2,600.00 "
ทาํป้ายหอ้งทาํงาน ณ สกพ. กรุงเทพ ฯ

80 จา้งลา้งบาํรุงรักษาเครื2องปรับอากาศ 46,331.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ2ง & 46,331.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ2ง & 46,331.00 "
แยกส่วน อาคาร 4 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

81 จา้งซ่อมกุญแจโตะ๊ทาํงาน 750.00 ตกลงราคา นายเฉลิมชยั  สินวาสนามงคล 750.00 นายเฉลิมชยั  สินวาสนามงคล 750.00 เนื2องจากผูร้ับจา้ง

มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

82 จา้งทาํความสะอาดผา้ม่าน 40,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซกัพรมไทย  เซอร์วิส  จาํกดั 40,000.00 บริษทั ซกัพรมไทย  เซอร์วิส  จาํกดั 40,000.00 "

83 จา้งซ่อมเครื2องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส์ 14,600.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 14,600.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 14,600.00 "
(ศส.)

84 จา้งซ่อมท่อเมนประปา 95,433.30 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิริญญา เอนจิเรียริ2ง 95,433.30 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิริญญา เอนจิเรียริ2ง 95,433.30 "
ดา้นขา้งอาคารจอดรถยนต ์
บริเวณร้านอาหารสวสัดิการ สกพ.

85 ซืUอเครื2องทาํนํUาเยน็ 3,852.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสงเอกซพัพลายส์ 3,852.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสงเอกซพัพลายส์ 3,852.00 ราคาเหมาะสม

86 เช่ารถตูป้รับอากาศ 13,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล 13,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล 13,000.00 ราคาตํ2าสุด
    ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์
2. บริษทั ดี.ว.ีเอด็ แอนด ์ซพัพลาย 13,800.00 
    เซนเตอร์ จาํกดั
3. บริษทั ศูนยท์่องเที2ยวเพื2อการศึกษา จาํกดั 14,000.00 
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87 เช่ารถตูป้รับอากาศ 12,700.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล 12,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล 12,700.00 ราคาตํ2าสุด
    ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์
2.บริษทั ศูนยท์่องเที2ยวเพื2อการศึกษา จาํกดั 13,200.00 
3. บริษทั ดี.ว.ีเอด็ แอนด ์ซพัพลาย 13,700.00 
    เซนเตอร์ จาํกดั

88 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,800.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล 4,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล 4,800.00 ราคาตํ2าสุด
    ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 4,900.00 
3. บริษทั ศูนยท์่องเที2ยวเพื2อการศึกษา จาํกดั 5,000.00 

89 เช่ารถบสัปรับอากาศ 60,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เวคินทร์ แทรเวล 60,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เวคินทร์ แทรเวล 60,000.00 ราคาตํ2าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 66,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 72,000.00 

90 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,200.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช. วฒันาคาร์เร้นท์ 5,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช. วฒันาคาร์เร้นท์ 5,200.00 ราคาตํ2าสุด
2. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 5,500.00 

หนา้ที� 16 จาก 16


