
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการส ารวจ 600,000.00   ตกลง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 600,000.00   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 600,000.00  ยื่นข้อเสนอ

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการ

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตรงตามที่

ของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. 

พ.ศ. 2555 ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างทีป่รึกษาโครงการศึกษาสาเหตุ 2,000,000.00 ตกลง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,866,667.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,866,667.00 "

ของการกระท าผิดวินัยและการป้องกัน

การกระท าผิดวินัยและจริยธรรมของ

ข้าราชการพลเรือน

3 จ้างทีป่รึกษาโครงการศึกษาเพือ่สร้าง 1,000,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยมหิดล 990,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล 990,000.00 "

รูปแบบ (Model) ทีเ่หมาะสมในการ (คณะสาธารณสุขศาสตร์) (คณะสาธารณสุขศาสตร์)

พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนเมษายน 2555
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือขายแบตเตอร่ีพร้อมติดต้ัง 384,000.00   สอบราคา 1.บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จ ากัด 258,169.60   บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จ ากัด 258,169.60  เสนอรายละเอยีด

2.บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น 362,088.00 คุณลักษณะ

   แมเนจเมนท์ จ ากัด ถูกต้องครบถ้วน

3.บริษัท เจ เอฟ ซี แอนด์ ซัน 364,656.00 ตรงตามที่

 (ประเทศไทย) จ ากัด 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 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ 1,510,100.00 พิเศษ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1,100,000.00 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1,100,000.00 เสนอรายละเอยีด

ลูกจ้างประจ า (องค์การมหาชน) (สรอ.) (องค์การมหาชน) (สรอ.) งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างด าเนินการพัฒนาผู้น าทีม่ี 365,500.00 พิเศษ บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป 360,000.00 บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป 360,000.00 "

ประสิทธิผลสูง น าทีมสู่ความส าเร็จ เซ็นเตอร์ จ ากัด เซ็นเตอร์ จ ากัด

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่

ในราชการไทย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จา้งเหมาด าเนินโครงการเสริมสร้าง 11,482,380.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 11,482,380.00 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 11,482,380.00 ยื่นข้อเสนอ

ประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการ

ของขา้ราชการในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงตามที่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จา้งเหมาด าเนินโครงการเสริมสร้าง 9,488,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9,488,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9,488,000.00 "

ประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพชีวิต

ของขา้ราชการในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3 จา้งเหมาด าเนินโครงการเสริมสร้าง 10,179,400.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10,179,400.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10,179,400.00 "

ประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพชีวิต

ของขา้ราชการในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

4 จ้างเหมาด าเนินโครงการส ารวจ 1,607,500.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 872,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 872,000.00 "

ทัศนคติของประชาชนทีม่ีต่อ

การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 62,256.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 62,256.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 62,256.00 ราคาเหมาะสม

2 จ้างพิมพ์หนังสือ "ก้าวสู่ประชาคม 96,300.00 ตกลงราคา 1.บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 96,300.00 บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 96,300.00 ราคาเหมาะสม

ASEAN 2015" 2.บริษัท คาริสม่า มีเดีย จ ากัด 100,045.00 

3.บริษัท ซิน คัมปานี จ ากัด 107,000.00 

3 จ้างพิมพ์การ์ดพระบรมราโชวาท 55,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ยูเนียนอลุตร้าไวโอเร็ต จ ากดั 55,000.00 บริษทั ยเูนียนอุลตร้าไวโอเร็ต จ ากัด 55,000.00 ราคาต่ าสุด

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 64,200.00 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 3.บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พบัลิสชิ่ง จ ากดั 64,500.00 

ประจ าปี 2555 

4 จ้างท ากล่องแบบทดสอบ 5,136.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด 5,136.00 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด 5,136.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แสงวฒันไพศาล 5,450.58 

3.วรจักร เซ็นเตอร์ 5,478.40 

5 ซ้ือน้ าด่ืม 13,394.26 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,394.26 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,394.26 ราคาเหมาะสม

6 จ้างถ่ายเอกสาร 1,355.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 1,355.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 1,355.00 ราคาเหมาะสม

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,604.99 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 49,604.99 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 49,604.99 ราคาเหมาะสม

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,556.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999)  จ ากัด 11,556.00 บริษัท สินทองชัย (1999)  จ ากัด 11,556.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,466.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999)  จ ากัด 25,466.00 บริษัท สินทองชัย (1999)  จ ากัด 25,466.00 ราคาเหมาะสม

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,381.70 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 16,381.70 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 16,381.70 ราคาเหมาะสม

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,981.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 18,981.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 18,981.00 ราคาเหมาะสม

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,145.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 14,145.40 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 14,145.40 ราคาเหมาะสม

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,590.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 39,590.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 39,590.00 ราคาเหมาะสม

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,365.52 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,365.52 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,365.52 ราคาเหมาะสม

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,203.50 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 48,203.50 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 48,203.50 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,470.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเค. โปรดักส์ กรุ๊ป จ ากัด 22,470.00 บริษัท ดีเค. โปรดักส์ กรุ๊ป จ ากัด 22,470.00 ราคาเหมาะสม

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,401.90 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,401.90 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,401.90 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,996.95 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 16,996.95 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 16,996.95 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,190.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 18,190.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 18,190.00 ราคาเหมาะสม

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,648.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,648.00 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,648.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,297.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 31,297.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 31,297.50 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,417.50 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 48,417.50 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 48,417.50 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,639.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 12,639.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 12,639.00 ราคาเหมาะสม

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 ราคาเหมาะสม

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,569.69 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 1,569.69 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 1,569.69 ราคาเหมาะสม

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,972.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 20,972.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 20,972.00 ราคาเหมาะสม

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,305.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,305.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,305.00 ราคาเหมาะสม

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,458.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 31,458.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 31,458.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,350.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350.00 ราคาเหมาะสม

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,617.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 19,617.00 ร้านอุดมพานิช 19,617.00 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,752.54 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 15,752.54 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 15,752.54 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,909.78 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 3,909.78 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 3,909.78 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,675.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,675.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,675.00 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,482.61 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 31,482.61 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 31,482.61 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือหนังสือวิชาการ 40,689.00 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ 40,689.00 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ 40,689.00 ราคาเหมาะสม

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด
36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,873.94 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 9,873.94 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 9,873.94 ราคาเหมาะสม

37 จ้างล้างท าความสะอาด 99,991.50 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 99,991.50 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 99,991.50 เนื่องจากผู้รับจ้าง

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จ ากัด จ ากัด มคีวามช านาญ

อาคาร 9 ชั้น 4-5 ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

38 จ้างซ่อมพืน้ตัวหนอนบริเวณ 34,920.00 ตกลงราคา นายแสวง    ไวยพัทธา 34,920.00 นายแสวง    ไวยพัทธา 34,920.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

โรงอาหารข้างอาคาร 9 มคีวามช านาญ

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

39 จ้างล้างท าความสะอาด 99,713.30 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 99,713.30 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 99,713.30 "

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จ ากัด จ ากัด

อาคาร 1  อาคาร 2  และอาคาร 3

40 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 72,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 72,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 72,000.00 "

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

41 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 37,503.50 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 37,503.50 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 37,503.50 "

ส านักงาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

42 จ้างซ่อมอปุกรณ์ไฟฟา้และประปาช ารุด 3,945.00 ตกลงราคา นางสาวจิราพร   ธัญญานันต์ 3,945.00 นางสาวจิราพร   ธัญญานันต์ 3,945.00 "

ภายในส านัก/ศูนย์ ห้องประชุม และ

พื้นที่ส่วนกลาง

43 จ้างซักรีดผ้าม่านห้องประชุมและ 11,449.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 11,449.00 ร้านทิวาริม 11,449.00 "

ห้องท างาน ณ  สกพ.กรุงเทพฯ

44 จ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสาร 3,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิราพร   ธัญญานันต์ 3,000.00 นางสาวจิราพร   ธัญญานันต์ 3,000.00 "

ภายในส านักงาน ก.พ.   
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

45 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของ สตป. 21,602.23 ตกลงราคา บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จ ากัด 21,602.23 บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จ ากัด 21,602.23 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ณ  สกพ.กรุงเทพฯ มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

46 จา้งซ่อมกญุแจประตูกระจกบานสวิงและ 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท  ท.ีพ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จ ากดั 3,745.00 บริษัท  ท.ีพ.ี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จ ากดั 3,745.00 "

เก้าอี้ประชุมของ ห้องประชุม 4

47 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร ณ สกพ. 69,816.22 ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 69,816.22 บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 69,816.22 "

กรุงเทพฯ จ ากัด จ ากัด

48 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ของ สพค. 2,400.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 "

49 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ของ กค. 1,200.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 "

50 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ของ สพค. 1,200.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 "

51 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ของ ศท. 2,400.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 "

52 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ สพค. 8,000.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 8,000.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 8,000.00 "
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

52 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ สพค. 8,000.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 8,000.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 8,000.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

53 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ของ สพค. 4,000.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,000.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,000.00 "

54 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ของ กค. 2,400.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 "

55 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ของ กสอ. 2,300.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 "

56 เช่ารถบัสปรับอากาศ 67,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 67,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 67,000.00 ราคาต่ าสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 74,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 77,000.00 

57 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 44,000.00 ตกลงราคา 1.นายประสงค์  จันทร์อาภาส 44,000.00 นายประสงค์  จันทร์อาภาส 44,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายศักด์ิขรินทร์  เถิงเพ่งพันธ์ 44,800.00 

3.นายธนาธิป  สุระเสียง 44,800.00 
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