
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง 7,540,500.00 ประกวดราคา 1. บริษทั เมโทรโปรเฟสชั)นแนล- 7,488,000.00 บริษทั เมโทรโปรเฟส- 7,488,000.00 เสนอรายละเอียด

ดว้ยวธิีการ     โปรดกัส์ จาํกดั ชั)นแนลโปรดกัส์ จาํกดั คุณลกัษณะ

ทางอิเล็ก 2. บริษทั นิปดา คอมพิวเทค จาํกดั 7,520,000.00 ตรงตามที) สกพ.

ทรอนิกส์ 3. บริษทั สุพรีม ดีสทิบิวชั)น 7,500,000.00 กาํหนด

    (ไทยแลนด)์ จาํกดั ราคาตํ)าสุด

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนมถิุนายน 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 จา้งที)ปรึกษาโครงการพฒันาหลกัสูตร 500,000.00 คดัเลือก 1. บริษทั ซิกเนเจอร์ โซลชูั)นส์ จาํกดั 495,000.00 บริษทั ซิกเนเจอร์ โซลชูั)นส์ จาํกดั 495,000.00 ยื)นขอ้เสนอครบถว้น

เสริมสร้างสมรรถนะหลกัของ 2. มูลนิธิเพื)อสถาบนัเพิ)มผลผลิต (ไม่เปิดซองราคา) ตรงตามที) สกพ.

ขา้ราชการพลเรือนไทย      แห่งชาติ กาํหนด และไดค้ะแนน

(Core Competency) สูงสุดดา้นเทคนิค

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 ซื�อเครื)องไสกาวปิดปกหนงัสือ 900,000.00 สอบราคา 1. บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอรี)  จาํกดั 899,870.00 บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอรี)  จาํกดั 899,870.00 เสนอรายละเอียด

2. บริษทั ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ 1,177,000.00 คุณลกัษณะเฉพาะ

    (2000) จาํกดั ตรงตามที)

สกพ. กาํหนด

ราคาตํ)าสุด

2 ซื�อกระดานอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมติดตั�ง 720,000.00 สอบราคา 1. บริษทั ไอเอม็ไอ เอด็ดูเทค จาํกดั 414,732.00 บริษทั ไอเอม็ไอ เอด็ดูเทค จาํกดั 414,732.00 เสนอรายละเอียด

2. หจก.วรีะซพัพลายส์ 256,800.00 คุณลกัษณะเฉพาะ

3. บริษทั ฮอลลีวูด้อินเตอร์- 582,080.00 ตรงตามที)

    เนชั)นแนล จาํกดั สกพ. กาํหนด

ราคาตํ)าสุด

3 ซื�อครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ 1,049,800.00 สอบราคา 1. บริษทั วิชยั เทรดดิ�ง (1983) จาํกดั 1,019,949.68 บริษทั วิชยั เทรดดิ�ง (1983) จาํกดั 1,019,949.68 เสนอรายละเอียด

พร้อมติดตั�ง 2. บริษทั พี. เอส. เฟอร์นิเจอร์ 1,125,595.00 คุณลกัษณะเฉพาะ

    อินเตอร์เนชั)นแนล จาํกดั ตรงตามที)

3. บริษทั พี เอน็ อาร์เดค จาํกดั 1,172,292.00 สกพ. กาํหนด

4. บริษทั แวน อินเตอร์เทรด จาํกดั 923,945.00 ราคาตํ)าสุด

5. บริษทั อิควปิ แมน จาํกดั 690,836.94 
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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 จา้งพฒันาระบบเพื)อเสริมสร้าง 5,566,800.00 พิเศษ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2,870,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2,870,000.00 ยื)นขอ้เสนอ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินการ     (ศูนยบ์ริการวชิาการ) (ศูนยบ์ริการวชิาการ) ครบถว้น ถูกตอ้ง

ดา้นการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 2. บริษทั แพรกซิส โซลูชั)น จาํกดั 3,959,000.00 ตรงตามที) สกพ.

ในราชการพลเรือนสามญั กาํหนด

ราคาตํ)าสุด
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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 จา้งผลิตคอลมัน์ประชาสัมพนัธ์ 99,510.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สไมล ์ ครีเอทีฟ  กรุ๊ป  จาํกดั 99,510.00 บริษทั สไมล ์ ครีเอทีฟ  กรุ๊ป  จาํกดั 99,510.00 ราคาตํ)าสุด
ผา่นหนงัสือพิมพร์ายวนั 2. บริษทั มายดฟ์ูล จาํกดั 105,000.00 

3. บริษทั คาริสม่า มีเดีย จาํกดั 112,350.00 
2 จา้งจดัการขอ้มูลหนงัสือ 87,954.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั บรรณสารนิรมิต 87,954.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั  บรรณสารนิรมิต 87,954.00 ราคาตํ)าสุด

เขา้สู่โปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัิ 2. บริษทั วมิงคล จาํกดั 102,613.00 
3. Book Promotion & Service Co., Ltd. 102,613.00 

3 จา้งแปลงไฟลข์อ้มูล 89,936.18 ตกลงราคา 1. บริษทั โรเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 89,936.18 บริษทั โรเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 89,936.18 ราคาตํ)าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั จินากุล เอน็จิเนียริ)ง 95,075.39 
3. บริษทั มิราเคิล ซิสเตม็ส์ จาํกดั 96,360.19 

4 จา้งถ่ายเอกสาร 930.40 ตกลงราคา ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 930.40 ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 930.40 ราคาเหมาะสม

5 จา้งถ่ายเอกสาร 725.00 ตกลงราคา ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 725.00 ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 725.00 ราคาเหมาะสม

6 จา้งแยกสี Macintosh 1,070.00 ตกลงราคา บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 1,070.00 บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 1,070.00 ราคาเหมาะสม

7 จา้งถ่ายเอกสาร 1,254.00 ตกลงราคา ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 1,254.00 ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 1,254.00 ราคาเหมาะสม

8 จา้งทาํตรายาง 3,020.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 3,020.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 3,020.00 ราคาเหมาะสม

9 ซื�อนํ�าดื)ม 11,911.24 ตกลงราคา บริษทั  บริสุทธิb หยดทิพย ์ จาํกดั 11,911.24 บริษทั  บริสุทธิb หยดทิพย ์ จาํกดั 11,911.24 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

10 จา้งถ่ายเอกสาร 7,340.00 ตกลงราคา ร้านลกัษณ์พานิช 7,340.00 ร้านลกัษณ์พานิช 7,340.00 ราคาเหมาะสม

11 จา้งถ่ายเอกสาร 9,620.00 ตกลงราคา ร้านพี พี ดิจิตอล 9,620.00 ร้านพี พี ดิจิตอล 9,620.00 ราคาเหมาะสม

12 จา้งถ่ายเอกสาร 11,250.00 ตกลงราคา ร้านหวัหินคอมพิวเตอร์ 11,250.00 ร้านหวัหินคอมพิวเตอร์ 11,250.00 ราคาเหมาะสม

13 ซื�อนํ�าดื)ม 4,400.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม

14 จา้งแยกสี Macintosh 3,424.00 ตกลงราคา บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 3,424.00 บริษทั คลาสิค สแกน จาํกดั 3,424.00 ราคาเหมาะสม

15 จา้งทาํตรายาง 1,250.00 ตกลงราคา ร้านโกมลตรายาง 1,250.00 ร้านโกมลตรายาง 1,250.00 ราคาเหมาะสม

16 จา้งทาํตรายาง 300.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร 300.00 ร้านธนภทัร 300.00 ราคาเหมาะสม

17 จา้งทาํสติcกเกอร์รหสักระดาษคาํตอบ 21,667.50 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ขจรสติcกเกอร์ 21,667.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ขจรสติcกเกอร์ 21,667.50 ราคาตํ)าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เจี)ยเจริญสิน 23,272.50 

18 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ 48,610.10 ตกลงราคา 1. บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,610.10 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,610.10 ราคาตํ)าสุด
2. บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 49,883.40 

19 จา้งออกแบบและสาํเนาซีดี 8,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สยาม ไอที เซอร์วสิ จาํกดั 8,000.00 บริษทั สยาม ไอที เซอร์วสิ จาํกดั 8,000.00 ราคาตํ)าสุด
2.AKP Production Limited Partnership 9,200.00 
3. บริษทั เอม็โพเรี)ยม ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,200.00 
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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

20 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 3,434.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 3,434.00 ร้านอุดมพานิช 3,434.00 ราคาเหมาะสม

21 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 47,989.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน ซพัพลาย 47,989.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 47,989.50 ราคาเหมาะสม

22 จา้งถ่ายเอกสาร 4,310.00 ตกลงราคา ร้านออโตก้๊อบปี� 4,310.00 ร้านออโตก้๊อบปี� 4,310.00 ราคาเหมาะสม

23 จา้งถ่ายเอกสาร 2,038.55 ตกลงราคา เงินสด 2,038.55 เงินสด 2,038.55 ราคาเหมาะสม

24 จา้งทาํ Roll Up เรื)อง "กรอบแนวทาง 29,960.00 ตกลงราคา 1. บริษทั แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป จาํกดั 29,960.00 บริษทั แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป จาํกดั 29,960.00 ราคาตํ)าสุด
การพฒันาคุณภาพชีวติ" 2. บริษทั ยเูค แอดเวอร์ไทซิ)ง จาํกดั 32,100.00 

3. บริษทั โปรแอด็ กรุ๊ป จาํกดั 35,310.00 
25 จา้งจดัเกา้อี�  อาคารหอประชุม 1,500.00 ตกลงราคา เงินสด 1,500.00 เงินสด 1,500.00 ราคาเหมาะสม

สุขมุนยัประดิษฐ สาํนกังาน ก.พ.
จงัหวดันนทบุรี

26 เช่าหอ้งประชุม 77,000.00 ตกลงราคา บริษทั วูด๊แลนด ์รีสอร์ท จาํกดั 77,000.00 บริษทั วูด๊แลนด ์รีสอร์ท จาํกดั 77,000.00 ราคาเหมาะสม
โดยโรงแรม วูด๊แลนด ์รีสอร์ท โดยโรงแรม วูด๊แลนด ์รีสอร์ท

27 จา้งถ่ายเอกสาร 33,966.00 ตกลงราคา ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 33,966.00 ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 33,966.00 ราคาเหมาะสม

28 จา้งถ่ายเอกสาร 1,316.00 ตกลงราคา ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 1,316.00 ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 1,316.00 ราคาเหมาะสม

29 จา้งเคลือบลามิเนตดา้น 335.02 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 335.02 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 335.02 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

30 จา้งไสกาวหนงัสือ 1,498.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ�ง เซ็นเตอร์ 1,498.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ�ง เซ็นเตอร์ 1,498.00 ราคาเหมาะสม

31 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,900.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 9,900.00 ร้านทองสุขคาํดี 9,900.00 ราคาเหมาะสม

32 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,284.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,284.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,284.00 ราคาเหมาะสม

33 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 11,291.71 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 11,291.71 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 11,291.71 ราคาเหมาะสม

34 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,948.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75 ราคาเหมาะสม

35 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,059.30 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,059.30 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,059.30 ราคาเหมาะสม

36 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 29,938.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 29,938.00 ร้านทองสุขคาํดี 29,938.00 ราคาเหมาะสม

37 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,100.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 2,100.00 ร้านทองสุขคาํดี 2,100.00 ราคาเหมาะสม

38 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,095.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 9,095.00 ร้านทองสุขคาํดี 9,095.00 ราคาเหมาะสม

39 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,608.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,608.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,608.60 ราคาเหมาะสม

40 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 38,212.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 38,212.00 ร้านทองสุขคาํดี 38,212.00 ราคาเหมาะสม
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41 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 29,986.75 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 29,986.75 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 29,986.75 ราคาเหมาะสม

42 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,844.00 ตกลงราคา บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 9,844.00 บริษทั สินทองชยั (1999) จาํกดั 9,844.00 ราคาเหมาะสม

43 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 8,592.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,592.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,592.10 ราคาเหมาะสม

44 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 6,873.89 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 6,873.89 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 6,873.89 ราคาเหมาะสม

45 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 32,758.05 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 32,758.05 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 32,758.05 ราคาเหมาะสม

46 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5,504.08 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,504.08 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,504.08 ราคาเหมาะสม

47 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 23,540.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 23,540.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 23,540.00 ราคาเหมาะสม
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 24,075.00

48 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 12,016.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 12,016.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 12,016.10 ราคาเหมาะสม

49 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 21,422.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 21,422.00 ร้านทองสุขคาํดี 21,422.00 ราคาเหมาะสม

50 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 49,862.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,862.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,862.00 ราคาเหมาะสม

51 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 49,755.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี)ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 บริษทั โอเชี)ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,755.00 ราคาเหมาะสม
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52 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 27,800.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 27,800.00 ร้านทองสุขคาํดี 27,800.00 ราคาเหมาะสม

53 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,968.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,968.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,968.80 ราคาเหมาะสม

54 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 10,058.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 10,058.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 10,058.00 ราคาเหมาะสม

55 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,871.28 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 2,871.28 ร้านทองสุขคาํดี 2,871.28 ราคาเหมาะสม

56 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 11,008.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 11,008.00 ร้านทองสุขคาํดี 11,008.00 ราคาเหมาะสม

57 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 38,925.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 38,925.00 ร้านทองสุขคาํดี 38,925.00 ราคาเหมาะสม

58 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5,700.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 5,700.00 ร้านทองสุขคาํดี 5,700.00 ราคาเหมาะสม

59 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 23,841.74 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 23,841.74 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 23,841.74 ราคาเหมาะสม

60 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,879.20 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,879.20 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,879.20 ราคาเหมาะสม

61 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 6,099.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 6,099.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 6,099.00 ราคาเหมาะสม

62 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 19,795.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 19,795.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 19,795.00 ราคาเหมาะสม
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63 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 3,563.10 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 3,563.10 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 3,563.10 ราคาเหมาะสม

64 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,214.90 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,214.90 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,214.90 ราคาเหมาะสม

65 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 14,744.60 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 14,744.60 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 14,744.60 ราคาเหมาะสม

66 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,020.85 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,020.85 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,020.85 ราคาเหมาะสม

67 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 6,858.70 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 6,858.70 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 6,858.70 ราคาเหมาะสม

68 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 19,896.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 19,896.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 19,896.00 ราคาเหมาะสม

69 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,160.06 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 9,160.06 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 9,160.06 ราคาเหมาะสม

70 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 3,056.99 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,056.99 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,056.99 ราคาเหมาะสม

71 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 13,567.60 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 13,567.60 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 13,567.60 ราคาเหมาะสม

72 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 14,295.20 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 14,295.20 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 14,295.20 ราคาเหมาะสม

73 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,100.00 ตกลงราคา เงินสด 1,100.00 เงินสด 1,100.00 ราคาเหมาะสม
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74 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,220.00 ตกลงราคา เงินสด 2,220.00 เงินสด 2,220.00 ราคาเหมาะสม

75 ซื�อหนงัสือภาษาองักฤษ 8,688.00 ตกลงราคา เงินสด 8,688.00 เงินสด 8,688.00 ราคาเหมาะสม

76 ซื�อหนงัสือภาษาองักฤษ 16,989.00 ตกลงราคา เงินสด 16,989.00 เงินสด 16,989.00 ราคาเหมาะสม

77 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,494.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 4,494.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 4,494.00 ราคาเหมาะสม

78 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,168.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 4,168.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 4,168.00 ราคาเหมาะสม

79 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,920.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 2,920.00 ร้านอุดมพานิช 2,920.00 ราคาเหมาะสม

80 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 39,405.96 ตกลงราคา บริษทั โอเชี)ยนเปเปอร์ จาํกดั 39,405.96 บริษทั โอเชี)ยนเปเปอร์ จาํกดั 39,405.96 ราคาเหมาะสม

81 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 3,348.03 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,348.03 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,348.03 ราคาเหมาะสม

82 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,426.70 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,426.70 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,426.70 ราคาเหมาะสม

83 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,677.14 ตกลงราคา ร้านวฒันาเทรดดิ�ง 2,677.14 ร้านวฒันาเทรดดิ�ง 2,677.14 ราคาเหมาะสม

84 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,309.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,309.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,309.00 ราคาเหมาะสม
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85 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 22,530.99 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 22,530.99 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 22,530.99 ราคาเหมาะสม

86 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,041.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,041.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,041.50 ราคาเหมาะสม

87 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,135.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 4,135.00 ร้านอุดมพานิช 4,135.00 ราคาเหมาะสม

88 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,797.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,797.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,797.60 ราคาเหมาะสม

89 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,874.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 2,874.00 ร้านอุดมพานิช 2,874.00 ราคาเหมาะสม

90 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 300.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 300.00 ร้านอุดมพานิช 300.00 ราคาเหมาะสม

91 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 6,460.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 6,460.00 ร้านแตงโมสาส์น 6,460.00 ราคาเหมาะสม

92 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 13,124.09 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 13,124.09 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 13,124.09 ราคาเหมาะสม

93 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 16,718.75 ตกลงราคา ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 16,718.75 ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 16,718.75 ราคาเหมาะสม

94 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 13,915.35 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 13,915.35 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 13,915.35 ราคาเหมาะสม

95 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 35,204.07 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 35,204.07 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 35,204.07 ราคาเหมาะสม
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

96 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 7,490.00 ตกลงราคา บริษทั บางกอกกิcฟท ์แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 7,490.00 บริษทั บางกอกกิcฟท ์แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 7,490.00 ราคาเหมาะสม

97 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,113.08 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,113.08 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,113.08 ราคาเหมาะสม

98 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,822.21 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 1,822.21 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 1,822.21 ราคาเหมาะสม

99 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,290.01 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 2,290.01 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 2,290.01 ราคาเหมาะสม

100 ซื�อเกา้อี�สาํนกังาน 6,901.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.ซี.เอ บิสิเนส 6,901.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.ซี.เอ บิสิเนส 6,901.50 ราคาเหมาะสม

101 จา้งซ่อมเครื$องถ่ายเอกสาร ของ ศส. 10,051.58 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 10,051.58 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 10,051.58 เนื)องจากผูร้ับจา้ง

มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

102 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื$องปรับอากาศ 46,331.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ$ง & 46,331.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ$ง & 46,331.00 "
แบบแยกส่วน อาคาร 4  ชั�น 1-3 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

103 จา้งทาํป้ายขอ้ความ 5,617.50 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 5,617.50 ร้านทิวาริม 5,617.50 "

104 จา้งซ่อมซ่อมเบด็เตลด็ สาํนกังาน ก.พ. 13,000.00 ตกลงราคา นายแบง๊  วนัลาราช 13,000.00 นายแบง๊  วนัลาราช 13,000.00 "
จงัหวดันนทบุรี
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

105 จา้งซ่อมเครื)องฉายนาํเสนอขอ้มูล 87,312.00 ตกลงราคา บริษทั  วชิยัเทรดดิ�ง (1983)  จาํกดั 87,312.00 บริษทั  วชิยัเทรดดิ�ง (1983)  จาํกดั 87,312.00 เนื)องจากผูร้ับจา้ง

แบบเลนส์เดียว มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

106 จา้งซ่อมทาํสีและทากนัซึมบริเวณหนา้มุข 57,780.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 57,780.00 ร้านทิวาริม "
ทางเขา้ดา้นหนา้อาคารสาํนกังาน ก.พ.

กรุงเทพฯ
107 จา้งลา้งทาํความสะอาดบาํรุงรักษา 54,000.00 ตกลงราคา นายวชัระ สทอ้นดี 54,000.00 นายวชัระ สทอ้นดี 54,000.00 "

สระวา่ยนํ�าพร้อมถงักรองนํ�า อาคาร 6
108 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื)องปรับอากาศ 45,368.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ$ง & 45,368.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ$ง & 45,368.00 "

แบบแยกส่วน อาคาร 8 โซน A เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั
และโซน B

109 จา้งซ่อมซ่อมเบด็เตลด็ สาํนกังาน ก.พ. 9,000.00 ตกลงราคา เงินสด 9,000.00 เงินสด 9,000.00 ราคาเหมาะสม

กรุงเทพฯ
110 ซื�อหลอดประหยดัไฟ 18 W. 2,354.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัพรรดิb ฮาร์ดแวร์ 2,354.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัพรรดิ> ฮาร์ดแวร์ 2,354.00 ราคาเหมาะสม

111 ซื�อฟิวส์หมอ้แปลงไฟฟ้า 1500 KVA 38,520.00 ตกลงราคา บริษทั  เมโทร  ยไูนเตด็ จาํกดั 38,520.00 บริษทั  เมโทร  ยไูนเตด็ จาํกดั 38,520.00 ราคาเหมาะสม
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

112 เช่ารถบสัปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 18,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 18,000.00 ราคาตํ)าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 20,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 22,000.00 

113 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 8,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 8,000.00 ราคาเหมาะสม

(ที ฟอร์ ทูเดย)์ (ที ฟอร์ ทูเดย)์
114 เช่ารถตูป้รับอากาศ 52,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 52,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 52,000.00 ราคาตํ)าสุด

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 68,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 68,000.00 

115 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 4,000.00         ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 4,000.00 ราคาเหมาะสม

(ที ฟอร์ ทูเดย)์ (ที ฟอร์ ทูเดย)์
116 เช่ารถบสัปรับอากาศ 22,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 22,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 22,000.00 ราคาตํ)าสุด

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 24,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 28,000.00 

117 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,700.00 ตกลงราคา บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,700.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,700.00 ราคาเหมาะสม

118 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,420.00 ตกลงราคา บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 6,420.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 6,420.00 ราคาเหมาะสม

119 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,500.00 ตกลงราคา บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 5,500.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 5,500.00 ราคาเหมาะสม

120 เช่ารถ 35,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 35,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 35,000.00 ราคาตํ)าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 42,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 44,500.00 
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

121 เช่ารถบสัปรับอากาศ 81,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 81,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 81,000.00 ราคาตํ)าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 85,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 89,000.00 

122 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,800.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 8,800.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 8,800.00 ราคาตํ)าสุด
  (ที ฟอร์ ทูเดย)์ (ที ฟอร์ ทูเดย)์
2. บริษทั ดี.ว.ีเอด็ ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 10,000.00 

123 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 8,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 8,000.00 ราคาเหมาะสม

  (ที ฟอร์ ทูเดย)์ (ที ฟอร์ ทูเดย)์
2. บริษทั ศูนยท์่องเที)ยวเพื)อการศึกษา จาํกดั 8,500.00 
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 9,000.00 

124 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 6,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 6,000.00 ราคาตํ)าสุด
  (ที ฟอร์ ทูเดย)์ (ที ฟอร์ ทูเดย)์
2. บริษทั ดี.ว.ีเอด็ ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 6,500.00 
3. บริษทั ศูนยส์่งเสริมการท่องเที)ยวเพื)อการศึกษา จาํกดั 6,600.00 

125 เช่ารถตูป้รับอากาศ 25,680.00 ตกลงราคา บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 25,680.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 25,680.00 ราคาเหมาะสม

126 เช่ารถบสัปรับอากาศ 20,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 20,000.00 ราคาตํ)าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยแสนบริการ 23,000.00 

127 เช่ารถบสัปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวิชญ ์ แทรเวล 18,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์ แทรเวล 18,000.00 ราคาตํ)าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 18,500.00 
3.บริษทั สินพนัแสนแทรเวลิ จาํกดั 19,000.00 
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

128 เช่ารถตูป้รับอากาศ 10,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 10,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 10,000.00 ราคาตํ)าสุด
(ที ฟอร์ ทูเดย)์ (ที ฟอร์ ทูเดย)์

129 เช่ารถบสัปรับอากาศ 17,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 17,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 17,000.00 ราคาตํ)าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล 18,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 19,000.00 

130 เช่ารถตูป้รับอากาศ 10,600.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 10,600.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์ 10,600.00 ราคาตํ)าสุด
  (ที ฟอร์ ทูเดย)์ (ที ฟอร์ ทูเดย)์
2. บริษทั ดี.ว.ีเอด็ ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 11,000.00 
3. บริษทั ศูนยส์่งเสริมการท่องเที)ยวเพื)อการศึกษา จาํกดั 12,000.00 

หนา้ที� 18 จาก 18


