
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันา 5,320,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 5,320,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 5,320,000.00 ตามมติ ครม.
ศูนยเ์ครือข่ายองคค์วามรู้สาธารณะ ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษา ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษา สนบัสนุน

ดา้นการจดัการทุนมนุษย์ เพื�อพฒันาประสิทธิภาพใน เพื�อพฒันาประสิทธิภาพใน ใหด้าํเนินการ
ราชการ) ราชการ) จา้งไดโ้ดยตรง

ตามระเบียบฯ
ขอ้ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

2 จา้งที�ปรึกษาโครงการศึกษาและ 500,000.00 ตกลง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 500,000.00 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 500,000.00 เสนอรายละเอียด

พฒันาระบบประเมินความเชื�อถือ ตรงตามที� สกพ.

ไวว้างใจระหวา่งสาํนกังาน ก.พ. กาํหนด
และส่วนราชการ ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนกมุภาพนัธ์  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 ซื>อชั>นเหล็กเก็บเอกสาร 310,300.00 สอบราคา 1. บริษทั ดีเฟอร์นิเมท จาํกดั 278,200.00 บริษทั ดีเฟอร์นิเมท จาํกดั 278,200.00 เสนอรายละเอียด

(ชนิดรางเลื�อน 2 ตอน) 2. บริษทั สวยสมพลเอน็จิเนียริ�ง 358,450.00 คุณลกัษณะ
    จาํกดั ตรงตาม
3. บริษทั คอมแพค็สโตเร็จ 352,993.00 ขอ้กาํหนดของ

    โซลูชั�น  จาํกดั สาํนกังาน ก.พ.

4. บริษทั สยามสตีลอินเตอร์- 288,000.00 ราคาตํ�าสุด
    เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)
5. บริษทั ภีมเชษฐ ์จาํกดั 294,036.00 
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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

1 จา้งเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร 77,000.00 ตกลงราคา บริษทั ที ดี เอก็ซ์เพรส จาํกดั 77,000.00 บริษทั ที ดี เอก็ซ์เพรส จาํกดั 77,000.00 เสนอรายละเอียดงาน

ของสาํนกังาน ก.พ. ตรงตามเงื�อนไข

ที�สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด
ราคาเหมาะสม

2 เช่าสถานที�เพื�อใชเ้ป็นสนามสอบ 229,996.50 ตกลงราคา บริษทั อิมแพค็ เอก็ซิบิชั�น 229,996.50 บริษทั อิมแพค็ เอก็ซิบิชั�น 229,996.50 ตามระเบียบฯ พสัดุ

แข่งขนัเพื�อรับทุนรัฐบาล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ขอ้ 128 และขอ้ 129 (2)  

ราคาเหมาะสม

3 จา้งพิมพห์นงัสือระเบียบ 85,386.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 85,386.00 บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 85,386.00 ราคาตํ�าสุด
สาํนกันายกรัฐมนตรี 2. บริษทั แคร์ปริFนทแ์อนดก์ราฟฟิค จาํกดั 93,090.00 
และหนงัสือเวยีนที�เกี�ยวขอ้ง 3. บริษทั อินฟินิตี>  คลัเลอร์ พริ>นติ>ง จาํกดั 96,300.00 
กบัการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

4 ซื>อวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,678.60 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,678.60 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,678.60 ราคาเหมาะสม

5 ซื>อวสัดุงานบา้นงานครัว 88,596.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 88,596.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 88,596.00 ราคาเหมาะสม

6 จา้งพิมพห์นงัสือยทุธศาสตร์ 69,000.00 ตกลงราคา บริษทัสกายบุก๊ส์ จาํกดั 69,000.00 บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 69,000.00 ราคาตํ�าสุด
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาํนกัพิมพศ์ูนยส์่งเสริมวชิาการ 96,300.00 
ในภาครัฐ หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสาํนกัพมิพฟ์ิสิกส์เซ็นเตอร์ 98,100.00 
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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

7 จา้งพิมพห์นงัสือคุณธรรม 97,905.00 ตกลงราคา 1. บริษทั โปรเกรส อินฟอร์เมชั�น จาํกดั 97,905.00 บริษทั โปรเกรส อินฟอร์เมชั�น จาํกดั 97,905.00 ราคาตํ�าสุด
และจริยธรรมของผูบ้ริหาร 2. HD Corporation Co., Ltd 128,400.00 

3. บริษทั นีโอเซฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 144,450.00 
8 ซื>อวสัดุงานบา้นงานครัว 13,310.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 13,310.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 13,310.80 ราคาเหมาะสม

9 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 5,860.39 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 5,860.39 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 5,860.39 ราคาเหมาะสม

10 ซื>อนํ>าดื�ม 12,947.00 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิU หยดทิพย ์จาํกดั 12,947.00 บริษทั บริสุทธิU หยดทิพย ์จาํกดั 12,947.00 ราคาเหมาะสม

11 จา้งถ่ายเอกสาร 332.80 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 332.80 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 332.80 ราคาเหมาะสม

12 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่ม 8,768.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 8,768.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 8,768.00 ราคาเหมาะสม

ไสกาวปกเคลือบ
13 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมพิมพโ์ลโก้ 21,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 21,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 21,000.00 ราคาตํ�าสุด

2. ร้าน มี มี�  มาร์เก็ตติ>ง 24,000.00 
3. หจก. ววิศิน์ มาร์เก็ตติ>ง 25,145.00 

14 จา้งทาํตรายาง 4,195.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 4,195.00 ร้านทองสุขคาํดี 4,195.00 ราคาเหมาะสม

15 จา้งทาํตรายาง 210.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 210.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 210.00 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

16 จา้งพิมพห์นงัสือรูปแบบ 48,150.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 48,150.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 48,150.00 ราคาตํ�าสุด
และวธิีการอบรมพฒันาขา้ราชการ 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ์ 52,002.00 
(MRD Methods and Techniques) 3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมด็ทรายพริ>นติ>ง 52,965.00 

17 จา้งพิมพห์นงัสือการพฒันาขา้ราชการ 96,300.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 96,300.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 96,300.00 ราคาตํ�าสุด
ของประเทศต่าง ๆ (HRD Best Practices) 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมด็ทรายพริ>นติ>ง 104,432.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ์ 105,288.00 
18 จา้งทาํกระเป๋า พร้อมพิมพโ์ลโก้ 10,250.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 10,250.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 10,250.00 ราคาตํ�าสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิวิศน์ มาร์เกต็ติ>ง 11,844.90 
19 จา้งแยกสี Macintosh 3,200.00 ตกลงราคา บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 3,200.00 บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 3,200.00 ราคาเหมาะสม

20 จา้งถ่ายเอกสาร และถ่ายเอกสาร 4,097.20 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 4,097.20 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 4,097.20 ราคาเหมาะสม

พร้อมเขา้เล่มสันห่วง
21 จา้งทาํตรายาง 420.00 ตกลงราคา ร้านชุติมาตรายาง 420.00 ร้านชุติมาตรายาง 420.00 ราคาเหมาะสม

22 จา้งพิมพห์นงัสือ เรื�อง"แนวทาง 16,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สาํนกัพิมพฟ์ิสิกส์เซ็นเตอร์ 16,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สาํนกัพิมพฟ์ิสิกส์เซ็นเตอร์ 16,000.00 ราคาตํ�าสุด
การดาํเนินการสร้างราชการใสสะอาด 2. เอ พี เฟรมเวอร์ด 22,000.00 

3. บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 44,000.00 
23 จา้งถ่ายเอกสาร 3,891.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 3,891.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 3,891.00 ราคาเหมาะสม

24 จา้งถ่ายเอกสาร 3,864.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 3,864.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 3,864.00 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

25 จา้งถ่ายเอกสาร 12,460.00 ตกลงราคา ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 12,460.00 ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 12,460.00 ราคาเหมาะสม

26 ซื>อวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,836.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,836.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,836.00 ราคาเหมาะสม

27 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 9,844.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 9,844.00 ร้านทองสุขคาํดี 9,844.00 ราคาเหมาะสม

28 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 2,442.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 2,442.00 ร้านทองสุขคาํดี 2,442.00 ราคาเหมาะสม

29 ซื>อหนงัสือ 1,800.00 ตกลงราคา บริษทั เอ.อาร์. อินฟอร์เมชั�น 1,800.00 บริษทั เอ.อาร์. อินฟอร์เมชั�น 1,800.00 ราคาเหมาะสม
แอนด ์พบัลิเคชั�น จาํกดั แอนด ์พบัลิเคชั�น จาํกดั

30 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 980.12 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 980.12 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 980.12 ราคาเหมาะสม

31 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 1,685.25 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,685.25 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,685.25 ราคาเหมาะสม

32 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 1,891.76 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,891.76 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,891.76 ราคาเหมาะสม

33 ซื>อวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,868.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,868.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,868.50 ราคาเหมาะสม

34 ซื>อหนงัสือ 430.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชั�น จาํกดั 430.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชั�น จาํกดั 430.00 ราคาเหมาะสม

35 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 4,948.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 ราคาเหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�
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36 ซื>อวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,066.79 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,066.79 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,066.79 ราคาเหมาะสม

37 ซื>อหนงัสือ 275.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชั�น จาํกดั 275.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชั�น จาํกดั 275.00 ราคาเหมาะสม

38 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 1,145.97 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,145.97 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,145.97 ราคาเหมาะสม

39 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 10,790.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 10,790.00 ร้านทองสุขคาํดี 10,790.00 ราคาเหมาะสม

40 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 1,212.31         ตกลงราคา ร้าน ส. พฒันภณัฑ์ 1,212.31         ร้าน ส. พฒันภณัฑ์ 1,212.31 ราคาเหมาะสม

41 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 14,522.00       ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 14,522.00       บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 14,522.00 ราคาเหมาะสม

42 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 32,100.00       ตกลงราคา บริษทั ภูมิมาช่า โปรดกัช์  จาํกดั 32,100.00       บริษทั ภูมิมาช่า โปรดกัช์  จาํกดั 32,100.00 ราคาเหมาะสม

43 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 19,376.00       ตกลงราคา 1. อุดมพานิช 19,376.00       อุดมพานิช 19,376.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 21,613.00       

44 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 48,364.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 48,364.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 48,364.00 ราคาเหมาะสม

45 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 21,400.00 ตกลงราคา บริษทั ดี เอช เอ สยามวาลา จาํกดั 21,400.00 บริษทั ดี เอช เอ สยามวาลา จาํกดั 21,400.00 ราคาเหมาะสม

46 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 49,220.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,220.00 บริษทั โอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,220.00 ราคาเหมาะสม
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47 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 9,708.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 9,708.00 ร้านทองสุขคาํดี 9,708.00 ราคาเหมาะสม

48 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 8,844.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 8,844.00 ร้านทองสุขคาํดี 8,844.00 ราคาเหมาะสม

49 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 3,705.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 3,705.00 ร้านทองสุขคาํดี 3,705.00 ราคาเหมาะสม

50 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 11,990.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 11,990.00 ร้านทองสุขคาํดี        11,990.00 ราคาเหมาะสม

51 ซื>อวสัดุคอมพิวเตอร์ 11,750.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 11,750.00 ร้านทองสุขคาํดี        11,750.00 ราคาเหมาะสม

52 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 9,373.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคงสิริ 9,373.00 ร้านทรัพยม์งคงสิริ 9,373.00 ราคาเหมาะสม

53 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 8,132.00         ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,132.00         บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,132.00         ราคาเหมาะสม

54 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 22,988.95       ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคงสิริ 22,988.95       ร้านทรัพยม์งคงสิริ 22,988.95       ราคาเหมาะสม

55 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 18,919.74       ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคงสิริ 18,919.74       ร้านทรัพยม์งคงสิริ 18,919.74       ราคาเหมาะสม

56 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 15,306.35 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคงสิริ 15,306.35 ร้านทรัพยม์งคงสิริ 15,306.35 ราคาเหมาะสม

57 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 3,153.30 ตกลงราคา เงินสด 3,153.30 เงินสด 3,153.30 ราคาเหมาะสม
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58 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 3,168.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 3,168.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 3,168.00 ราคาเหมาะสม

59 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 31,743.69 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 31,743.69 บริษทั โอเชี�ยน เปเปอร์ จาํกดั 31,743.69 ราคาเหมาะสม

60 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 6,232.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,232.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,232.75 ราคาเหมาะสม

61 ซื>อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 7,115.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,115.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,115.00 ราคาเหมาะสม

62 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 5,132.79 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 5,132.79 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 5,132.79 ราคาเหมาะสม

63 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 17,120.00 ตกลงราคา บริษทั ดีเค โปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 17,120.00 บริษทั ดีเค โปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 17,120.00 ราคาเหมาะสม

64 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 1,829.70 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,829.70 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,829.70 ราคาเหมาะสม

65 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 7,062.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 7,062.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 7,062.00 ราคาเหมาะสม

66 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 597.00 ตกลงราคา บริษทั เลเซอร์ แอนด ์อิงค ์จาํกดั 597.00 บริษทั เลเซอร์ แอนด ์อิงค ์จาํกดั 597.00 ราคาเหมาะสม

67 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 9,995.94 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 9,995.94 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 9,995.94 ราคาเหมาะสม

68 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 10,544.85 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 10,544.85 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 10,544.85 ราคาเหมาะสม
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69 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 15,130.87 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,130.87 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,130.87 ราคาเหมาะสม

70 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 9,817.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 9,817.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 9,817.00 ราคาเหมาะสม

71 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 13,604.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 13,604.00 ร้านอุดมพานิช 13,604.00 ราคาเหมาะสม

72 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 16,050.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,050.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,050.00 ราคาตํ�าสุด
2. ร้านอุดมพานิช 17,000.00

73 จา้งลา้งทาํความสะอาดบาํรุงรักษา 25,466.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 25,466.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ(ง & 25,466.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

เครื(องปรับอากาศแยกส่วน อาคาร 5 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

74 จา้งซ่อมแซมศาลานั(งพกัผอ่น 19,046.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิริญญา เอนจิเรียริ�ง 19,046.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิริญญา เอนจิเรียริ(ง 19,046.00 "
ที(สวนสุมนไพร หลงัที( 2

75 จา้งซ่อมถนนลาดยางทางเขา้-ออก 67,200.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 67,200.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 67,200.00 "
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

76 ซื:อวสัดุไฟฟ้า 27,991.20 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 27,991.20 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 27,991.20 ราคาเหมาะสม
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77 จา้งซ่อมท่อเมนประปาดา้นหนา้ 64,093.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิริญญา เอนจิเรียริ�ง 64,093.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิริญญา เอนจิเรียริ(ง 64,093.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

อาคาร 5 - 8 มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

78 จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ 860.00 ตกลงราคา เงินสด 860.00 เงินสด 860.00 "

79 จา้งถ่ายแบบแปลนพระบรมราชานุสาวรีย ์ 920.20 ตกลงราคา เงินสด 920.20 เงินสด 920.20 "
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั

80 จา้งซ่อมเครื(องโทรศพัทช์ุดเลขานุการ 1,923.86 ตกลงราคา บริษทั  บี แอนด ์แอล โอเอ  จาํกดั 1,923.86 บริษทั  บี แอนด ์แอล โอเอ  จาํกดั 1,923.86 "

81 จา้งซ่อมเครื(องโทรสาร 1,444.50 ตกลงราคา บริษทั  อินเตอร์คอม เทเลคอม 1,444.50 บริษทั  อินเตอร์คอม เทเลคอม 1,444.50 "
เซอร์วสิ  จาํกดั เซอร์วสิ  จาํกดั

82 ซื:อตน้ไมแ้ละดิน 3,800.00 ตกลงราคา ร้านณฏัฐนนัท ์เนอร์สเซอรี( 3,800.00 ร้านณฏัฐนนัท ์เนอร์สเซอรี( 3,800.00 ราคาเหมาะสม

83 ซื:อตน้ไมแ้ละดอกไมป้ระดิษฐ์ 4,555.00 ตกลงราคา เงินสด 4,555.00 เงินสด 4,555.00 ราคาเหมาะสม
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