
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาเพื�อพฒันาองคค์วามรู้ 4,000,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 3,600,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพใน 3,600,000.00 ตามมติ ครม.

และส่งเสริมการจดัทาํมาตรฐานความ ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ ราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ สนนัสนุนให้

โปร่งใสของส่วนราชการ พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) ดาํเนินการจา้งได้

โดยตรงตาม

ระเบียบฯ ขอ้ 83 (4) 

ราคาเหมาะสม

2 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันาและ 3,300,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 3,200,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพใน 3,200,000.00 "

ส่งเสริมการจดัทาํขอ้บงัคบัวา่ดว้ย ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ ราชการ (สถาบนัที�ปรึกษาเพื�อ
จรรยาขา้ราชการของส่วนราชการ พฒันาประสิทธิภาพในราชการ) พฒันาประสิทธิภาพในราชการ)
ระยะที� 2

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนธันวาคม  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 เช่ารถยนตส์่วนบุคคล (เก๋ง) 12,910,500.00 ประกวดราคา 1. บริษทั ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 8,695,350.00 บริษทั ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 8,695,350.00 เสนอรายละเอียด

และรถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ ดว้ยวธิีการ 2. บริษทั เพญ็พจน์ ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั 8,850,000.00 คุณลกัษณะตรงตาม

ส่วนกลาง ทางอิเล็ก 3. บริษทั ทรู ลีสซิ�ง จาํกดั 8,853,552.36 ที�สาํนกังาน ก.พ.

ทรอนิกส์ 4. บริษทั ภทัรลิสซิ�ง จาํกดั (มหาชน) 8,934,750.00 กาํหนด

ราคาตํ�าสุด

5. บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์ 9,234,000.00 

    อะ คาร์ จาํกดั

6. บริษทั มิสเตอร์ คาร์ เร้นท ์จาํกดั 9,313,355.97 

7. บริษทั เคทีบี ลีสซิ�ง จาํกดั 9,389,883.00 

8. บริษทั คารเธ่ยล์ีสแพลน จาํกดั 9,549,108.00 

    (มหาชน)

9. บริษทั เพชรบุรีคาร์เร้นท ์(1978) จาํกดั 9,849,092.00 

10. บริษทั มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จาํกดั 10,273,766.00 

11. บริษทั เอม็.เค.อาร์ มอเตอร์ จาํกดั 10,294,200.00 

12. บริษทั สยามคาร์เรนท ์จาํกดั 11,000,000.00 

13. บริษทั สยามราชธานี จาํกดั 12,432,042.00 
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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 จา้งพิมพช์ุดการเรียนดว้ยตนเอง 580,000.00 สอบราคา 1. บริษทั เดอะ กราฟิโก ซิสเตม็ส์ จาํกดั 832,995.00 บริษทั ยเูนียน อุลตา้ไวโอเร็ต จาํกดั 548,500.00 เสนอรายละเอียด

พร้อมกล่องบรรจุ จาํนวน 4 หลกัสูตร 2. บริษทั ยเูนียน อุลตา้ไวโอเร็ต จาํกดั 548,500.00 ถูกตอ้งครบถว้น

3. บริษทั ชวนพิมพ ์50 จาํกดั 795,000.00 ตรงตามที�

4. บริษทั ไฟน์ พริFนทเ์ทค จาํกดั ไม่เปิดซองราคา สาํนกังาน ก.พ. 

5. บริษทั สหมิตรพริFนติFงแอนด-์ 630,765.00 กาํหนด

     พบัลิสชิ�ง จาํกดั และราคาตํ�าสุด

6. บริษทั แอดวานซ์ วิชั�น เซอร์วิส จาํกดั 752,793.15 

7. บริษทั แอคทีฟ พริFนท ์จาํกดั 423,000.00 

    (มิไดล้งนามในบญัชีเอกสารส่วนที� 2)

8. บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977) จาํกดั 771,470.00 

9. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเดีย สแควร์ ไม่เปิดซองราคา
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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 จา้งเหมาดาํเนินโครงการเสริมสร้าง 3,618,000.00 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 3,618,000.00 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 3,618,000.00 เสนอขอบเขตของงาน

ประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพชีวติ ตรงตามขอ้กาํหนด

ของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ของสาํนกังาน ก.พ.

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ราคาเหมาะสม

2 จา้งเหมาดาํเนินโครงการเสริมสร้าง 5,136,900.00 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 5,136,900.00 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 5,136,900.00 "

ประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพชีวติ
ของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

3 จา้งเหมาดาํเนินโครงการเสริมสร้าง 4,481,400.00 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4,481,400.00 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4,481,400.00 "

ประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพชีวติ
ของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4 จา้งเหมาดาํเนินโครงการเสริมสร้าง 3,480,000.00 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยับูรพา 3,480,000.00 มหาวทิยาลยับูรพา 3,480,000.00 "

ประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพชีวติ
ของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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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 จา้งเหมาดาํเนินโครงการสร้างความ 2,598,500.00 พิเศษ บริษทั มีเดีย สตูดิโอ จาํกดั 2,016,358.00 บริษทั มีเดีย สตูดิโอ จาํกดั 2,016,358.00 เสนอรายละเอียด

เขา้ใจระบบการจดัสรรทุนดึงดูดผูม้ี งานจา้ง ตรงตาม

ศกัยภาพสูงใหแ้ก่นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ขอ้กาํหนดของ

และผูเ้กี�ยวขอ้ง สาํนกังาน ก.พ. 

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 จา้งเหมาบรรทุกเอกสารลบัไปทาํลาย 10,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พรมาตุลี จาํกดั 10,000.00 1. บริษทั พรมาตุลี จาํกดั 10,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั แพค็แอนตโ์ก รีโลเคชั�น จาํกดั 11,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เอน็ เค 12,000.00 
    เทรดดิFง แอนด ์เซอร์วสิ

2 จา้งทาํตรายาง 1,180.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,180.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,180.00 ราคาเหมาะสม

3 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่มไสกาว 5,542.00 ตกลงราคา ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปีF  ปริFน 5,542.00 ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปีF  ปริFน 5,542.00 ราคาเหมาะสม

4 จา้งพิมพห์นงัสือขา้ราชการ 99,480.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 99,480.00 1. บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 99,480.00 ราคาตํ�าสุด
ขา้ของแผน่ดิน ตอ้งเป็นคนดี คนเก่ง 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสาํนกัพิมพ์ 109,250.00 

     ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
3. สาํนกัพิมพศ์ูนยส์่งเสริมวชิาการ 115,720.50 

5 จา้งถ่ายเอกสาร 6,878.00 ตกลงราคา ร้านอมร ก๊อปปีF ปริFนท ์(โคราช) 6,878.00 ร้านอมร ก๊อปปีF ปริFนท ์(โคราช) 6,878.00 ราคาเหมาะสม

6 ซืFอนํFาดื�ม 15,371.62 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิL หยดทิพย ์จาํกดั 15,371.62 บริษทั บริสุทธิL หยดทิพย ์จาํกดั 15,371.62 ราคาเหมาะสม

7 จา้งทาํตรายาง 1,410.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,410.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,410.00 ราคาเหมาะสม

8 จา้งทาํตรายาง 780.00 ตกลงราคา ร้านโกมลตรายาง 780.00 ร้านโกมลตรายาง 780.00 ราคาเหมาะสม

9 ซืFอวสัดุงานบา้นงานครัว 59,064.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 59,064.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 59,064.00 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

10 จา้งทาํตรายาง 860.00 ตกลงราคา ร้านโกมลตรายาง 860.00 ร้านโกมลตรายาง 860.00 ราคาเหมาะสม

11 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 19,800.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 19,800.00 ร้านเทพกญัญา 19,800.00 ราคาเหมาะสม

12 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 8,132.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,132.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,132.00 ราคาเหมาะสม

13 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 2,067.00 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,067.00 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,067.00 ราคาเหมาะสม

14 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 10,667.90 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 10,667.90 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 10,667.90 ราคาเหมาะสม

15 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 8,057.10 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,057.10 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,057.10 ราคาเหมาะสม

16 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 3,214.28 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,124.28 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,214.28 ราคาเหมาะสม

17 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 47,195.56 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 47,195.56 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 47,195.56 ราคาเหมาะสม

18 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 3,852.00 ตกลงราคา 1. บริษทั คอมเทรดดิFง จาํกดั 3,852.00 บริษทั คอมเทรดดิFง จาํกดั 3,852.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 7,704.00 

19 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 14,263.10 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,263.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,263.10 ราคาตํ�าสุด
2. ร้านเทพกญัญา 16,642.00 

20 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 49,498.20 ตกลงราคา บริษทัโอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,498.20 บริษทัโอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 49,498.20 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

21 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 3,378.74 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 3,378.74 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 3,378.74 ราคาเหมาะสม

22 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 45,368.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 45,368.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 45,368.00 ราคาเหมาะสม

23 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 98,521.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 98,521.00 ร้านเทพกญัญา 98,521.00 ราคาเหมาะสม

24 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 11,242.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 11,242.00 ร้านเทพกญัญา 11,242.00 ราคาเหมาะสม

25 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 666.00 ตกลงราคา ร้านสวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 666.00 ร้านสวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 666.00 ราคาเหมาะสม

26 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 1,275.98 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,275.98 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,275.98 ราคาเหมาะสม

27 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 12,091.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 12,091.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 12,091.00 ราคาเหมาะสม

28 ซืFอแบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 46,647.72 ตกลงราคา NIS Consulting CO., Ltd. 46,647.72 NIS Consulting CO., Ltd. 46,647.72 ราคาเหมาะสม

29 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 6,434.98 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,434.98 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,434.98 ราคาเหมาะสม

30 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 11,043.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 11,043.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 11,043.00 ราคาเหมาะสม

31 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 8,955.90 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,955.90 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,955.90 ราคาเหมาะสม

หนา้ที� 8 จาก 12



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

32 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 17,120.00 ตกลงราคา บริษทักาญจนกิตติLมาร์เกต็ติFง จาํกดั 17,120.00 บริษทักาญจนกิตติLมาร์เกต็ติFง จาํกดั 17,120.00 ราคาเหมาะสม

33 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 2,880.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 2,880.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 2,880.00 ราคาเหมาะสม

34 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 6,980.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 6,980.00 ร้านอุดมพานิช 6,980.00 ราคาเหมาะสม

35 ซืFอหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 6,850.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 6,850.00 ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 6,850.00 ราคาเหมาะสม

36 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 11,335.05 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 11,335.05 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 11,335.05 ราคาเหมาะสม

37 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 11,213.60 ตกลงราคา บริษทัออฟฟิศไดเรคท ์จาํกดั 11,213.60 บริษทัออฟฟิศไดเรคท ์จาํกดั 11,213.60 ราคาเหมาะสม

38 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 44,458.50 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 44,458.50 บรัทสหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 44,458.50 ราคาเหมาะสม

39 ซืFอวสัดุสาํนกังาน 4,953.03 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,953.03 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 4,953.03 ราคาเหมาะสม

40 จา้งเปลี�ยนหมอ้นํFาโถสุขภณัฑ์ 35,310.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 35,310.00 ร้านทิวาริม 35,310.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

พร้อมอุปกรณ์ หอ้งนํFาชาย - หญิง มีความชาํนาญ

อาคาร 9  ชัFน 4  สาํนกังาน ก.พ. ฝีมือปราณีต 

จงัหวดันนทบุรี ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด
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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

41 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ 45,582.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 45,582.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 45,582.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

แยกส่วนบริเวณ ชัFน 2 สาํนกังาน ก.พ. เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

42 จา้งซ่อมแซมพืFนปูตวัหนอนที�ชาํรุด 19,000.00 ตกลงราคา นายแบง๊  วนัลาราช 19,000.00 นายแบง๊  วนัลาราช 19,000.00 "
บริเวณทางรถขึFนหนา้ร้านคา้ อาคาร 8 

สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี
43 จา้งซ่อมเครื�องถ่ายเอกสารของ 29,259.31 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 29,259.31 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 29,259.31 "

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

44 จา้งซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร 16,287.54 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 16,287.54 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 16,287.54 "
ของกลุ่มงานบริหารทรัพยส์ิน

45 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ 37,664.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 37,664.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 37,664.00 "
แยกส่วนบริเวณ ชัFน 4
สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

46 จา้งขนยา้ยวสัดุ ครุภณัฑ ์และเอกสาร 19,500.00 ตกลงราคา นายไสว มั�นคาํ 19,500.00 นายไสว มั�นคาํ 19,500.00 "

47 จา้งซ่อมเครื�องปรับอากาศแยกส่วน 38,841.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 38,841.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 38,841.00 "
บริเวณ อาคาร 9 และอาคาร 5 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

หนา้ที� 10 จาก 12



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

48 จา้งซ่อมเครื�องพิมพด์ีดไฟฟ้า 1,300.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,300.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,300.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

49 จา้งขนยา้ยครุภณัฑส์าํนกังานที� 7,280.00 ตกลงราคา บริษทั เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั�น 7,280.00 บริษทั เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั�น 7,280.00 "
ไม่ใชง้านแลว้และเอกสารของ ศกศ. จาํกดั จาํกดั

50 จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเขา้แฟ้ม 756.00 ตกลงราคา ไฮ สปีด ก๊อปปีF  ปริFน 756.00 ไฮ สปีด ก๊อปปีF  ปริFน 756.00 "

51 จา้งซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร 28,474.84 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 28,474.84 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 28,474.84 "
ของฝ่ายสวสัดิการฯ

52 จา้งซ่อมเบด็เตล็ด 5,200.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 5,200.00 ร้านทิวาริม 5,200.00 "

53 จา้งทาํป้ายต่าง ๆ 4,350.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 4,350.00 ร้านทิวาริม 4,350.00 "

54 จา้งเหมาเดินสายโทรศพัทภ์ายใน 16,478.00 ตกลงราคา บริษทั คอมเซิร์ฟสยาม จาํกดั 16,478.00 บริษทั คอมเซิร์ฟสยาม จาํกดั 16,478.00 "
พร้อมอุปกรณ์ อาคาร 3 ชัFน 4 
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

55 จา้งซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์ (CPU) 1,250.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,250.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 1,250.00 "
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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

56 จา้งลา้งทาํความสะอาดบาํรุงรักษา 49,200.00 ตกลงราคา นายวชัระ สทอ้นดี 49,200.00 นายวชัระ สทอ้นดี 49,200.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

สระวา่ยนํFา พร้อมอุปกรณ์เคมี มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

57 จา้งซ่อมไมคป์ระชุม หอ้งประชุม 2 2,546.60 ตกลงราคา บริษทั ออดิโอ เอน็จิเนียริ�ง 2,546.60 บริษทั ออดิโอ เอน็จิเนียริ�ง 2,546.60 "
สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

58 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. นายรุ่งเรือง  เอี�ยมแสนอุดม 5,400.00 1. นายรุ่งเรือง  เอี�ยมแสนอุดม 5,400.00 ราคาตํ�าสุด
2.นายจาํรัส  อทนะ 6,000.00 
3. นายภทัร  นพปฏล 6,000.00 

59 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. นางศริกุล  ชนินทร์เศรษฐ์ 5,400.00 1. นางศริกุล  ชนินทร์เศรษฐ์ 5,400.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธีรศกัดิL  จนัทร์ประกอบ 6,000.00 
3. นายฤทธิชยั ทองส้ม 6,000.00 
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