
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ๎างพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ 2,290,000.00 พิเศษ 1. บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น 1,498,000.00 บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น 1,498,000.00 เสนอรายละเอยีด

จัดการศึกษาในตํางประเทศ    เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด งานจ๎างฯ

2. บริษัท ทรีนีต้ี เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,995,550.00 ตรงตามที่

   โซลูชั่น จ ากัด ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 จ๎างปรับปรุงห๎องประชุมอาคาร 18,000,000.00 พิเศษ 1. บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ 16,819,768.55 บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ 16,819,768.55 "

ศูนย์สัมมนา ชั้น 5 ส านักงาน ก.พ.     แอนด์ เฟอร์นิส จ ากัด แอนด์ เฟอร์นิส จ ากัด

จังหวัดนนทบุรี 2. บริษัท วิชัย เทดด้ิง (1983) 16,837,520.00

    จ ากัด (มหาชน)

3. บริษัท บางกอก เดคคอน จ ากัด 16,874,334.46

   (มหาชน)

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2555

หนา้ที ่1 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

3 จ๎างเหมาจัดการศึกษาดูงาน 940,500.00 พิเศษ 1. ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด อัลทิเน็ท 939,900.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด อัลทิเน็ท 939,900.00 เสนอรายละเอยีด

ประเทศมาเลเซีย โครงการฝึกอบรม     เทรด แอนด์ ทราเวล เทรด แอนด์ ทราเวล งานจ๎างฯ

หลักสูตรการพัฒนาผ๎ูน าคล่ืนลูกใหมํ 2. บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ 1,163,500.00 ตรงตามที่

ในราชการไทย รํุนที ่14 - 15     แทรเวิล กรุ๏ป จ ากัด ส านักงาน ก.พ. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

4 จ๎างเหมากั้นห๎องเก็บเอกสาร 650,000.00 พิเศษ บริษัท ท.ีพ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ๎าส์ 590,105.00 บริษัท ท.ีพ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ๎าส์ 590,105.00 เสนอรายละเอยีด

ของกลํุมงานคลังและกลํุมงาน- จ ากัด จ ากัด งานจ๎างฯ

บริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 ตรงตามที่

และกั้นห๎องกลํุมงานตําง ๆ ส านักงาน ก.พ. 

ของศูนย์สรรหาและเลือกสรร ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

5 จ๎างเหมาปรับระดับความลาดชันของ 400,000.00 พิเศษ บริษัท เพ็นทากอน วิศวกรรม 367,000.00 บริษัท เพ็นทากอน วิศวกรรม 367,000.00 "

พืน้ลาดระหวํางชั้นของอาคารจอดรถ จ ากัด จ ากัด

หนา้ที ่2 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ๎างทีป่รึกษาในการพัฒนาและ 7,930,000.00 คัดเลือก มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 7,930,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 7,930,000.00 เสนอรายละเอยีด

ด าเนินโครงการฝึกอบรมเสริม ในราชการ (สถาบันทีป่รึกษา ในราชการ (สถาบันทีป่รึกษา งานจ๎างฯ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพใน เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพใน ตรงตามที่

(ส.นบส.) รํุนที ่4 ประจ าปี ราชการ) ราชการ) ส านักงาน ก.พ. 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที ่3 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ๎างออกแบบอาคารทีท่ าการหลังใหมํ 1,915,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เอส เอช อาคิเทค จ ากัด 1,915,000.00 บริษัท เอส เอช อาคิเทค จ ากัด 1,915,000.00 ได๎คะแนน

ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ- แบบจ ากัด ขอ๎เสนอ

คุณธรรม (ก.พ.ค.) ข๎อก าหนด 2. บริษัท เสาเอก สถาปนิก จ ากัด - งานจ๎างออกแบบฯ

สูงสุด และ

เสนอรายละเอยีด

งานจ๎างออกแบบฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด

หนา้ที ่4 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ๎างท าตรายาง 353.10 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 353.10 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 353.10 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

2 จ๎างท าตรายาง 4,146.25 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 4,146.25 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 4,146.25 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

3 จ๎างท าตรายาง 128.40 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 128.40 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 128.40 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

4 จ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 14,685.00 ตกลงราคา 1.ร๎านดับเบิล้คิวซี 14,685.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 14,685.00 ราคาต่ าสุด

2.ห๎างหุน๎สํวนสามัญก๏อปปี ้ปร้ิน 16,250.00 

3.ไฮ สปีด ก๏อปปี ้ปร้ิน 17,500.00 

5 จ๎างพิมพ์หนังสือทะเบียนประวัติ 26,750.00 ตกลงราคา 1.บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 26,750.00 บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 26,750.00 ราคาต่ าสุด

ข๎าราชการ (ก.พ. 7) 2.ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ภาพพิมพ์ 31,030.00 

3.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด เม็ดทรายพร้ินต้ิง 34,240.00 

6 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 49,998.96 ตกลงราคา บริษัท ฟาร์อีสต์เพียร์เลส 49,998.96 บริษัท ฟาร์อีสต์เพียร์เลส 49,998.96 ราคาเหมาะสม

(ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด (ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด

7 จา๎งผลิตแผํน CD - ROM บนัทึกข๎อมูล 48,150.00 ตกลงราคา 1.ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ด๏อกเตอร์ไอที 48,150.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ด๏อกเตอร์ไอที 48,150.00 ราคาต่ าสุด

แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด

2.บริษัท ยูนไิฟด์ คอมมูนเิคชั่น จ ากัด 57,780.00 

8 จ๎างแยกสี 2,568.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซอินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 2,568.00 บริษัท เอบิซอินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 2,568.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่5 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

9 จ๎างเคลือบลามิเนตด๎าน 4,686.60 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 4,686.60 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 4,686.60 ราคาเหมาะสม

10 จ๎างเข๎าเลํมไสกาว 8,988.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 8,988.00 คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 8,988.00 ราคาเหมาะสม

11 ซ้ือน้ าด่ืม 13,582.58 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,582.58 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,582.58 ราคาเหมาะสม

12 จ๎างพิมพ์หนังสือคํูมือการสํงเสริม 64,200.00 ตกลงราคา 1.บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 64,200.00 บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 64,200.00 ราคาต่ าสุด

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2.ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ภาพพิมพ์ 66,875.00 

ข๎าราชการพลเรือนส าหรับข๎าราชการ 3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดัเม็ดทรายพร้ินต้ิง 69,550.00 

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,508.36 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 5,508.36 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 5,508.36 ราคาเหมาะสม

14 จ๎างแยกสีและออกฟิลม์ 5,136.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 5,136.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 5,136.00 ราคาเหมาะสม

15 จ๎างแยกสี 1,712.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 1,712.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 1,712.00 ราคาเหมาะสม

16 จ๎างเคลือบลามิเนตด๎าน 898.80 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 898.80 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 898.80 ราคาเหมาะสม

17 จ๎างแยกสี 11,128.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 11,128.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 11,128.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่6 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

18 จ๎างเคลือบลามิเนตด๎าน 2,696.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,696.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,696.40 ราคาเหมาะสม

19 จ๎างเข๎าเลํมไสกาว 4,708.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 4,708.00 คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 4,708.00 ราคาเหมาะสม

20 จ๎างผลิตนิทรรศการ "ส านักงาน ก.พ. 59,850.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ดรีม ทีม ครีเอชั่น จ ากัด 59,850.00 บริษัท ดรีม ทีม ครีเอชั่น จ ากัด 59,850.00 ราคาต่ าสุด

อดีต-ปัจจุบัน" 2.บริษทั วันฟอร์ออล ออแกไนเซอร์ จ ากัด 94,695.00 

3.บริษัท ทอมส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 102,987.50 

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 98,065.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 98,065.50 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 98,065.50 ราคาเหมาะสม

22 ซ้ือน้ าด่ืม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 ราคาเหมาะสม

23 จ๎างเหมาจัดหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 2,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน 2,000.00 นายมนูญ  ประจัน 2,000.00 ราคาเหมาะสม

24 จา๎งพมิพห์นังสือคํูมือแนวทางการวางแผน 99,200.00 ตกลงราคา 1.บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 99,200.00 บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 99,200.00 ราคาต่ าสุด

และบริหารก าลังคนส าหรับสํวนราชการ 2.ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เลย์ โปรเซส 100,000.00 

3.บริษัท โกลด์ ฟีกเกอร์ จ ากัด 102,400.00 

25 จ๎างพิมพ์หนังสือเร่ือง เสริมสร๎าง 96,300.00 ตกลงราคา 1.บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 96,300.00 บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 96,300.00 ราคาต่ าสุด

พัฒนา ป้องกัน "วินัยข๎าราชการ" 2.ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ภาพพิมพ์ 107,000.00 

3.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด เม็ดทรายพร้ินต้ิง 117,700.00 
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26 จ๎างเหมาจัดท าหนังสือปริญญาและ 99,242.50 ตกลงราคา 1.บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 99,242.50 บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 99,242.50 ราคาต่ าสุด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถาบัน 2.ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เลย์ โปรเซส 108,230.50 

การศึกษาที ่ก.พ.รับรอง 3.บริษัท โกลด์ ฟิกเกอร์ จ ากัด 104,860.00 

27 จ๎างท าตรายาง 321.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 321.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 321.00 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

28 จ๎างถํายเอกสาร 8,206.00 ตกลงราคา ร๎านดับเบิล้คิวซี 8,206.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 8,206.00 ราคาเหมาะสม

29 จ๎างแยกสี 24,824.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 24,824.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 24,824.00 ราคาเหมาะสม

30 จ๎างเคลือบพีวีซีด๎าน 1,412.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,412.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,412.40 ราคาเหมาะสม

31 จ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 24,075.00 ตกลงราคา 1.ร๎านดับเบิล้คิวซี 24,075.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 24,075.00 ราคาต่ าสุด

2.ห๎างหุน๎สํวนสามัญก๏อปปี ้ปร้ิน 28,037.50 

3.ไฮ สปีด ก๏อปปี ้ปร้ิน 30,550.00 

32 จ๎างท าตรายาง 3,584.50 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 3,584.50 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 3,584.50 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

33 จ๎างแยกสี 17,976.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 17,976.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 17,976.00 ราคาเหมาะสม

34 จ๎างถํายเอกสาร 4,416.00 ตกลงราคา ร๎านดับเบิล้คิวซี 4,416.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 4,416.00 ราคาเหมาะสม
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35 จ๎างถํายเอกสาร 812.00 ตกลงราคา เงินสด 812.00 เงินสด 812.00 ราคาเหมาะสม

36 จ๎างท ากระเป๋าใสํชุดเอกสาร 23,000.00 ตกลงราคา 1.อุดมพานิช 23,000.00 อุดมพานิช 23,000.00 ราคาต่ าสุด

ประกอบการสัมมนา 2.ร๎านเทพกัญญา 24,000.00 

3.สามทองเพิม่ทรัพย์ 24,600.00 

4.ร๎านโสภิดา โปรเจค ดีไซด์ 26,750.00 

37 จ๎างถํายเอกสาร 6,749.00 ตกลงราคา 1.ร๎านดับเบิล้คิวซี 6,749.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 6,749.00 ราคาต่ าสุด

2.ห๎างหุน๎สํวนสามัญก๏อปปี ้ปร้ิน 7,607.50 

3.ไฮ สปีด ก๏อปปี ้ปร้ิน 7,716.50 

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 80,786.83 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 80,786.83 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 80,786.83 ราคาเหมาะสม

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,719.77 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 4,719.77 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 4,719.77 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,183.30 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 15,183.30 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 15,183.30 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,486.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 10,486.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 10,486.00 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,316.65 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 26,316.65 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 26,316.65 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,132.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 8,132.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 8,132.00 ราคาเหมาะสม
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44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,125.01 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 21,125.01 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 21,125.01 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,955.00 ตกลงราคา ร๎านสองแย๎มงอกงาม 17,955.00 ร๎านสองแย๎มงอกงาม 17,955.00 ราคาเหมาะสม

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,272.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 10,272.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 10,272.00 ราคาเหมาะสม

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,688.21 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 48,688.21 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 48,688.21 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,687.50 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 6,687.50 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 6,687.50 ราคาเหมาะสม

49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,006.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 49,006.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 49,006.00 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 95,611.46 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 95,611.46 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 95,611.46 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,537.98 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 9,537.98 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 9,537.98 ราคาเหมาะสม

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 42,675.95 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 42,675.95 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 42,675.95 ราคาเหมาะสม
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53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 98,405.76 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 98,405.76 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 98,405.76 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 98,600.50 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 98,600.50 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 98,600.50 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,400.00 ตกลงราคา ร๎านสองแย๎มงอกงาม 49,400.00 ร๎านสองแย๎มงอกงาม 49,400.00 ราคาเหมาะสม

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,903.73 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,903.73 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,903.73 ราคาเหมาะสม

57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,284.20 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 49,284.20 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 49,284.20 ราคาเหมาะสม

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,400.00 ตกลงราคา ร๎านอุดมพานิช 10,400.00 ร๎านอุดมพานิช 10,400.00 ราคาเหมาะสม

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 4,066.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 4,066.00 ราคาเหมาะสม

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 75,077.62 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 75,077.62 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 75,077.62 ราคาเหมาะสม

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,950.00 ตกลงราคา ร๎านอุดมพานิช 17,950.00 ร๎านอุดมพานิช 17,950.00 ราคาเหมาะสม

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,620.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 32,620.00 ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 32,620.00 ราคาเหมาะสม
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63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,845.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,845.50 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,845.50 ราคาเหมาะสม

64 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,138.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 13,138.00 ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 13,138.00 ราคาเหมาะสม

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,029.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,029.00 บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,029.00 ราคาเหมาะสม

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,068.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 21,068.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 21,068.00 ราคาเหมาะสม

67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,794.44 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 13,794.44 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 13,794.44 ราคาเหมาะสม

68 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,088.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 41,088.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 41,088.00 ราคาเหมาะสม

69 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,132.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 8,132.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 8,132.00 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,216.36 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 10,216.36 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 10,216.36 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,805.70 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 48,805.70 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 48,805.70 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,035.70 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 8,035.70 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 8,035.70 ราคาเหมาะสม
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73 ซ้ือวัสดุส านักงาน 42,794.65 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เรียมแก๎ว 42,794.65 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เรียมแก๎ว 42,794.65 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

74 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,194.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 22,194.00 ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 22,194.00 ราคาเหมาะสม

75 ซ้ือวัสดุส านักงาน 44,550.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 44,550.00 ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 44,550.00 ราคาเหมาะสม

76 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,750.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 10,750.00 ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 10,750.00 ราคาเหมาะสม

77 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,926.45 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 2,926.45 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 2,926.45 ราคาเหมาะสม

78 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,958.85 ตกลงราคา บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด 8,958.85 บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด 8,958.85 ราคาเหมาะสม

79 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,471.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 48,471.00 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 48,471.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

80 ซ้ือวัสดุส านักงาน 34,474.33 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 34,474.33 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 34,474.33 ราคาเหมาะสม

81 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,239.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 8,239.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 8,239.00 ราคาเหมาะสม

82 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,906.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 16,906.00 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 16,906.00 ราคาเหมาะสม
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83 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,862.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,862.00 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,862.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

84 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,803.63 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 32,803.63 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 32,803.63 ราคาเหมาะสม

85 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 3,852.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 3,852.00 ราคาเหมาะสม

86 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,805.20 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 6,805.20 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 6,805.20 ราคาเหมาะสม

87 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,475.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 7,475.00 ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 7,475.00 ราคาเหมาะสม

88 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,090.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 3,090.00 ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 3,090.00 ราคาเหมาะสม

89 ซ้ือวัสดุส านักงาน 99,820.30 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 99,820.30 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 99,820.30 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

90 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,444.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 15,444.00 ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 15,444.00 ราคาเหมาะสม

91 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,211.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 10,211.00 ห๎างหุน๎สํวน อุดมสาส์น 10,211.00 ราคาเหมาะสม

92 ซ้ือวัสดุส านักงาน 51,360.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 51,360.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 51,360.00 ราคาเหมาะสม
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93 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,446.41 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 10,446.41 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 10,446.41 ราคาเหมาะสม

94 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,243.00 ตกลงราคา บริษทั เคียวเซรํามิต๎า ด็อคคิวเม๎นท-์ 5,243.00 บริษทั เคียวเซรํามิต๎า ด็อคคิวเม๎นท-์ 5,243.00 ราคาเหมาะสม

โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

95 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,744.10 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 1,744.10 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 1,744.10 ราคาเหมาะสม

96 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,615.80 ตกลงราคา บริษัท ศรีรํุงเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 25,615.80 บริษัท ศรีรํุงเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 25,615.80 ราคาเหมาะสม

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

97 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45,196.80 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 45,196.80 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 45,196.80 ราคาเหมาะสม

98 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,225.60 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 2,225.60 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 2,225.60 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

99 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,020.10 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 9,020.10 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 9,020.10 ราคาเหมาะสม

100 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,458.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 31,458.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 31,458.00 ราคาเหมาะสม

101 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,339.75 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 6,339.75 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 6,339.75 ราคาเหมาะสม

102 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,528.91 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 15,528.91 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 15,528.91 ราคาเหมาะสม
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103 ซ้ือวัสดุส านักงาน 82,937.84 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 82,937.84 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 82,937.84 ราคาเหมาะสม

104 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,820.02 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 7,820.02 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 7,820.02 ราคาเหมาะสม

105 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,435.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 16,435.20 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 16,435.20 ราคาเหมาะสม

106 ซ้ือวัสดุส านักงาน 321.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 321.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 321.00 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

107 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,300.00 ตกลงราคา ร๎านจัมโบ๎คัลเลอร์แล็บ 3,300.00 ร๎านจัมโบ๎คัลเลอร์แล็บ 3,300.00 ราคาเหมาะสม

108 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 6,600.00 ตกลงราคา ร๎านแตงโมสาส์น 6,600.00 ร๎านแตงโมสาส์น 6,600.00 ราคาเหมาะสม

109 ซ้ือวารสารวิชาการตํางประเทศ 34,570.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 34,570.00 บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 34,570.00 ราคาเหมาะสม

110 ซ้ือวารสารวิชาการตํางประเทศ 1,862.00 ตกลงราคา บริษัท เอเชียบุ๏คส์ จ ากัด 1,862.00 บริษัท เอเชียบุ๏คส์ จ ากัด 1,862.00 ราคาเหมาะสม

111 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,400.40 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เรียมแก๎ว 10,400.40 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เรียมแก๎ว 10,400.40 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

112 จ๎างท าตรายาง 3,584.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 3,584.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สากลตรายาง 3,584.00 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์
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113 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,448.55 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ 10,448.55 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ 10,448.55 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

114 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,693.58 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 10,693.58 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 10,693.58 ราคาเหมาะสม

115 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,375.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 13,375.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 13,375.00 ราคาเหมาะสม

116 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,609.16 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 15,609.16 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 15,609.16 ราคาเหมาะสม

117 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,858.25 ตกลงราคา ร๎านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ 5,858.25 ร๎านนิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ 5,858.25 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส เซอร์วิส 

118 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,104.60 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 31,104.60 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 31,104.60 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

119 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,447.70 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 20,447.70 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 20,447.70 ราคาเหมาะสม

120 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,590.30 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 4,590.30 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 4,590.30 ราคาเหมาะสม

121 ซ้ือวัสดุส านักงาน 36,328.64 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 36,328.64 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 36,328.64 ราคาเหมาะสม

122 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,654.60 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จ ากัด 28,654.60 บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จ ากัด 28,654.60 ราคาเหมาะสม
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123 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,513.31 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 16,513.31 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 16,513.31 ราคาเหมาะสม

124 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,120.40 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 6,120.40 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 6,120.40 ราคาเหมาะสม

125 ซ้ือวัสดุส านักงาน 36,166.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 36,166.00 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 36,166.00 ราคาเหมาะสม

126 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,932.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 28,932.80 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 28,932.80 ราคาเหมาะสม

127 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,000.00 ตกลงราคา ร๎าน อ.เฉลิมศรี 18,000.00 ร๎าน อ.เฉลิมศรี 18,000.00 ราคาเหมาะสม

128 ซ้ือวัสดุส านักงาน 46,795.38 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 46,795.38 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 46,795.38 ราคาเหมาะสม

129 จ๎างจัดสวนหยํอมแปลงผักตามหลัก 76,710.00 ตกลงราคา นางปัญรัฎฐ์   ต๎นรัง 76,710.00 นางปัญรัฎฐ์   ต๎นรัง 76,710.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

130 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตป.) 4,173.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 4,173.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 4,173.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

131 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 4,173.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 4,173.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 4,173.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

132 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,551.50 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,551.50 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,551.50 "

 (กลํุมแผนงาน) สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

133 จ๎างซํอมจอคอมพิวเตอร์ (ศสส.) 1,712.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,712.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,712.00 "

  สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

134 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สมว.) 3,250.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,250.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,250.00 "

135 จ๎างซํอมเคร่ืองโทรสาร (ศกศ.) 2,400.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 "

 

136 จ๎างซํอมเคร่ืองโทรสาร 2,750.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,750.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,750.00 "

(กลํุมงานบริหารทรัพย์สิน)

137 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 4,700.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,700.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,700.00 "

138 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สวพ.) 2,050.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,050.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,050.00 "
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

139 จ๎างซํอมเคร่ืองโทรสาร (สพข.) 1,872.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,872.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,872.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

 สมาร์ท โซลูชั่น  สมาร์ท โซลูชั่น มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

140 จ๎างล๎างตะกรันในทํอ Condenser 62,060.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 62,060.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 62,060.00 "

ของเคร่ืองท าความเย็น ชุด 1-4 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

ประจ าอาคาร 3

141 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ 32,019.72 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 32,019.72 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 32,019.72 "

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด  จ ากัด

142 ซ้ือต๎นไม๎ประดับตกแตํงภายใน 11,870.00 ตกลงราคา ร๎านพรหมเกษตร 11,870.00 ร๎านพรหมเกษตร 11,870.00 ราคาเหมาะสม

อาคารทีท่ าการส านักงาน ก.พ. 

หลังใหมํ   จังหวัดนนทบุรี

143 จ๎างประดับไฟเนื่องในวโรกาสมหา 68,319.50 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 68,319.50 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 68,319.50 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด มคีวามช านาญ

พระนางเจ๎าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

หนา้ที ่20 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

144 จ๎างซํอมเคร่ืองพิมพ์ภาพและแผํนซีดี 4,996.90 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เรียมแก๎ว 4,996.90 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เรียมแก๎ว 4,996.90 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

คอม แอนด์ มีเดีย  คอม แอนด์ มีเดีย มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

145 จ๎างท าป้ายประวัติอาคาร 42,265.00 ตกลงราคา บริษัท ชโลกุลพานิช จ ากัด 42,265.00 บริษัท ชโลกุลพานิช จ ากัด 42,265.00 "

146 จ๎างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 88,810.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 88,810.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 88,810.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

แบบแยกสํวน อาคาร 9  ชั้น 4-5 จ ากัด  จ ากัด มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

147 จ๎างเดินทํอร๎อยสายเชื่อมระบบภาพ 48,150.00 ตกลงราคา บริษัท วิชัยเทรดด้ิง (1983) จ ากัด 48,150.00 บริษัท วิชัยเทรดด้ิง (1983) จ ากัด 48,150.00 "

และเสียงห๎องประชุม ชั้น 9 และ

ระบบเสียงสํวนกลาง

148 ซ้ือซองปอนด์เบอร์ 8 1/2 สีครีม 1,440.00 ตกลงราคา บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จ ากัด 1,440.00 บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จ ากัด 1,440.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

149 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตป.) 7,757.50 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 7,757.50 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 7,757.50 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

 สมาร์ท โซลูชั่น  สมาร์ท โซลูชั่น มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

150 จ๎างซํอมเคร่ืองโทรสาร (สพข.) 1,875.50 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,875.50 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,875.50 "

 สมาร์ท โซลูชั่น  สมาร์ท โซลูชั่น

151 จ๎างซํอมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กบส.) 1,926.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น  สมาร์ท โซลูชั่น

152 ซ้ือวัสดุงานซํอม 99,146.20 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 99,146.20 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 99,146.20 ราคาเหมาะสม

 จ ากัด  จ ากัด

153 จ๎างติดต้ังลูกระนาดชะลอความเร็ว 32,100.00 ตกลงราคา ร๎านทิวาริม 32,100.00 ร๎านทิวาริม 32,100.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

บนพืน้ถนนและทาสีเส๎นจราจร    มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

154 จ๎างจัดดอกไม๎งานพิธีเปิดอาคาร 52,500.00 ตกลงราคา ร๎านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 52,500.00 ร๎านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 52,500.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

ทีท่ าการส านักงาน ก.พ. หลังใหมํ มคีวามช านาญ

จังหวัดนนทบุรี ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

155 ซ้ือกระดาษโซลูชั่น 6,687.50 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 6,687.50 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 6,687.50 ราคาเหมาะสม

156 จ๎างซํอมเคร่ืองถํายเอกสารของ 26,953.30 ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 26,953.30 บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 26,953.30 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

กลํุมงานบริหารทรัพย์สิน มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

157 จ๎างซํอมเคร่ืองถํายเอกสารของ 26,953.30 ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 26,953.30 บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 26,953.30 "
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

158 จ๎างซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศบส.) 1,950.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,950.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,950.00 "
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

159 ซ้ือหนํวยความจ าคอมพิวเตอร์ 24,000.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 24,000.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 24,000.00 ราคาเหมาะสม

พร๎อมติดต้ัง (ศบส.)   

160 จ๎างตกแตํงสถานทีพ่ิธีเปิดอาคาร 12,500.00 ตกลงราคา นางปัญรัฎฐ์   ต๎นรัง 12,500.00 นางปัญรัฎฐ์   ต๎นรัง 12,500.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

ทีท่ าการส านักงาน ก.พ. หลังใหมํ มคีวามช านาญ

จังหวัดนนทบุรี ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

161 จ๎างจัดเล้ียงงานพิธีเปิดอาคาร 19,200.00 ตกลงราคา บริษัท เธอร์รีน อินเตอร์เทรด 19,200.00 บริษัท เธอร์รีน อินเตอร์เทรด 19,200.00 "

ทีท่ าการส านักงาน ก.พ. หลังใหมํ จ ากัด จ ากัด

จังหวัดนนทบุรี

162 จ๎างซํอมพืน้เวทีลอยและปรับปรุง 12,840.00 ตกลงราคา ร๎านทิวาริม 12,840.00 ร๎านทิวาริม 12,840.00 "

ชั้นวางทีวีภายในห๎องประชุม 2   

อาคารส านักงาน ก.พ.

163 ซ้ือกระถางต๎นไม๎ 80,357.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวน เถ๎าฮงไถํ 80,357.00 ห๎างหุน๎สํวน เถ๎าฮงไถํ 80,357.00 ราคาเหมาะสม

164 ซ้ือต๎นไม๎ประดับตกแตํงบริเวณ 37,610.00 ตกลงราคา ร๎านแคสตัส บางใหญํ 37,610.00 ร๎านแคสตัส บางใหญํ 37,610.00 ราคาเหมาะสม

อาคารทีท่ าการส านักงาน ก.พ. 

หลังใหมํ จังหวัดนนทบุรี
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

165 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 36,200.00 ตกลงราคา บริษัท สรรพสินค๎าเซ็นทรัล จ ากัด 36,200.00 บริษัท สรรพสินค๎าเซ็นทรัล จ ากัด 36,200.00 ราคาเหมาะสม

สาขา เซ็ลทรัลเวิลด์ สาขา เซ็ลทรัลเวิลด์

166 จ๎างท าโปสเตอร์ 720.00 ตกลงราคา ร๎านดับเบิล้คิวซี 720.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 720.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

167 ซ้ือวัสดุงานซํอม 480.00 ตกลงราคา เงินสด 480.00 เงินสด 480.00 ราคาเหมาะสม

168 จ๎างซํอมปัม้น้ าเย็นของระบบชิลเลอร์ 84,209.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 84,209.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 84,209.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัด เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด มคีวามช านาญ

นนทบุรี ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

169 จ๎างซํอมห๎องน้ าชาย -หญิง 95,872.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 95,872.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 95,872.00 "

และทํอสุขาเกรอะ ชั้น 3-4 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

ส านักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

170 จ๎างซํอมปัม้น้ า , ถังกรองและอุปกรณ์ 97,691.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 97,691.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 97,691.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

และระบบหมุนเวียนน้ าในสระวํายน้ า เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด มคีวามช านาญ

อาคารศูนย์สุขภาพ ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

171 จ๎างปรับปรุงผ๎ามํานห๎อง 16,585.00 ตกลงราคา บริษัท ท.ีพ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ๎าส์ 16,585.00 บริษัท ท.ีพ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ๎าส์ 16,585.00 "

เลขาธิการ ก.พ. จ ากัด จ ากัด

172 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร 18,874.80 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 18,874.80 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 18,874.80 "

สโมสรและอาคาร 3 จ ากัด จ ากัด

173 จ๎างซํอมพืน้ไม๎ระแนงบริเวณรอบ 84,530.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริญญา 84,530.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริญญา 84,530.00 "

สระวํายน้ า เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง 

174 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กจ.) 2,675.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 2,675.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 2,675.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น  สมาร์ท โซลูชั่น

175 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 5,564.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 5,564.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 5,564.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น  สมาร์ท โซลูชั่น

176 จ๎างซํอมเคร่ืองโทรสาร (ห๎อง 1,658.50 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,658.50 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 1,658.50 "

รกพ. ชาญวิทย์ ไกรฤกษ)์ สมาร์ท โซลูชั่น  สมาร์ท โซลูชั่น

177 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 7,062.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 7,062.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ชิษณุชา 7,062.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น  สมาร์ท โซลูชั่น
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

178 จ๎างซํอมเคร่ืองโทรสาร (ศบส.) 1,700.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,700.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,700.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

179 จ๎างซํอมเคร่ืองโทรสาร (ศบส.) 1,700.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,700.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,700.00 "

180 จ๎างซํอมเคร่ืองโทรสาร (ศท.) 2,400.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 "

181 จ๎างซํอมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า (กจ.) 2,600.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,600.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,600.00 "

182 จ๎างซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กบส.) 850.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 850.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 850.00 "

183 จ๎างซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,000.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,000.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,000.00 "

(ห๎อง ปรร.รังสิมา จารุภา)

184 จ๎างล๎างเคร่ืองปรับอากาศแบบ 98,472.10 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 98,472.10 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 98,472.10 "

แยกสํวน อาคาร 5 อาคาร 6 และ จ ากัด จ ากัด

อาคาร 8
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ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

185 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศแบบ 75,863.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 75,863.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 75,863.00 เนื่องจากผ๎ูรับจ๎าง

แยกสํวน ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไมํสูงกวาํ

ในทอ๎งตลาด

186 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 45,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เบสท์เวย์ทริป จ ากัด 45,500.00 บริษัท เบสท์เวย์ทริป จ ากัด 45,500.00 ราคาต่ าสุด

2.หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั เอม็.เค.อาร์.ทรานสปอร์ต 51,000.00 

187 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 33,000.00 ตกลงราคา 1.นายประยุทธ์  หมูํผ้ึง 33,000.00 นายประยุทธ์  หมูํผ้ึง 33,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายนิเวช  สวัสดี 34,200.00 

3.นายอัมรินทร์  กันนุฬา 33,600.00 

188 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 70,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 70,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 70,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 75,000.00 

3.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 80,000.00 

189 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 26,800.00 ตกลงราคา 1.นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 26,800.00 นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 26,800.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธีระภพ  สุขเทพ 27,500.00 

3.บริษัท ไอเดีย แอคเคานท์ต้ิง จ ากัด 29,000.00 

190 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 50,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 50,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 50,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 54,000.00 

3.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 56,000.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

191 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 8,400.00 ตกลงราคา 1.นางจิตรา  ปรีชากุล 8,400.00 นางจิตรา  ปรีชากุล 8,400.00 ราคาต่ าสุด

2.นางรํุงดาว  รัตนสิงห์ 9,000.00 

3.นายชุมพล  ตุละ 9,600.00 

192 เชํารถต๎ูปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ 45,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 45,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 45,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 47,000.00 

3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 49,000.00 

193 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 5,000.00 ตกลงราคา 1.นายประจวบ  ทองเย็น 5,000.00 นายประจวบ  ทองเย็น 5,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นางสาวภัทราภา  สมน๎อย 5,600.00 

194 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 71,000.00 ตกลงราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ธนัชวชิญ์ แทรเวล 71,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ธนัชวชิญ์ แทรเวล 71,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห๎างหุน๎สํวนจ ากดั นิวฟ้าใหมํ แทรเวล 77,500.00 

3.บริษัท สินพันแสนแทรเวิล จ ากัด 81,000.00 

195 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 10,700.00 ตกลงราคา 1.นายประดับ  ขวัญนิมิตร 10,700.00 นายประดับ  ขวัญนิมิตร 10,700.00 ราคาต่ าสุด

2.นายส ารอง  ศรีคง 11,500.00 

3.บริษัท ตรังทราเวลิ แอนด์ อะเมซ่ิง ทราเวลิ จ ากัด 11,000.00 

196 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 47,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 47,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 47,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 53,800.00 

3.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 57,600.00 

197 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 30,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 30,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 30,500.00 ราคาต่ าสุด

2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 32,200.00 

3.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 35,600.00 
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ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

198 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 5,500.00 ตกลงราคา 1.นายกิตติมศักด์ิ  ยอดใบ 5,500.00 นายกิตติมศักด์ิ  ยอดใบ 5,500.00 ราคาต่ าสุด

2.นายประทรงศิลป์  แสงสุวรรณ 6,000.00 

3.นายสุรินทร์  เต็มอุดม 6,500.00 

199 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 99,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 99,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 99,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 104,000.00 

3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 109,000.00 

200 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 5,600.00 ตกลงราคา 1.นางยุวดี  สาระไชย 5,600.00 นายประดับ  ขวัญนิมิตร 5,600.00 ราคาต่ าสุด

2.นายสมเมฆ  ค าจันทร์วงค์ 6,000.00 

3.นายสุบิน  แสนค าก๎อน 6,400.00 

201 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 37,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 37,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 37,500.00 ราคาต่ าสุด

2.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 38,800.00 

3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 40,100.00 

202 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 41,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 41,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 41,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 44,500.00 

3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 47,100.00 

203 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 5,000.00 ตกลงราคา 1.หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั จันทมิา  เชียงราย ทวัร์ 5,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั จันทิมา  เชียงราย ทัวร์ 5,000.00 ราคาต่ าสุด

2.เชียงรายบุษยมาสทัวร์ 5,600.00 

204 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 4,800.00 ตกลงราคา 1.นายสุวิเชียร  บุญญารักษ์ 4,800.00 นายสุวิเชียร  บุญญารักษ์ 4,800.00 ราคาต่ าสุด

2.นายศิลปะชัย  ณุวงค์ศรี 5,000.00 

3.นายนิวัติ  แสนสากล 5,800.00 

หนา้ที ่30 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

205 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 57,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 57,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 57,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 60,400.00 

3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 61,200.00 

206 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 35,310.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 35,310.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ ากัด 35,310.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท เอสเค ออโต๎แวน จ ากัด 37,000.00 

207 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 6,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 6,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 6,400.00 

3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 7,000.00 

208 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 38,500.00 ตกลงราคา 1.นายประยุทธ์  หมูํผ้ึง 38,500.00 นายประยุทธ์  หมูํผ้ึง 38,500.00 ราคาต่ าสุด

2.นายนิเวช  สวัสดี 39,200.00 

3.นายอัมรินทร์  กันนุฬา 39,200.00 

209 เชํารถบัสปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 25,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 25,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 25,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 26,400.00 

3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 27,300.00 

210 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1.นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 24,000.00 นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 24,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายธีระภพ  สุขเทพ 25,200.00 

3.บริษัท ไอเดีย แอคเคานท์ต้ิง จ ากัด 25,200.00 

211 เชํารถต๎ูปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ 34,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 34,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 34,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 51,500.00 

3.หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ไทยแสนบริการ 53,600.00 
หนา้ที ่31 


