สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน ก.พ.
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2555
ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ที่
(ราคากลาง)
1 จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหาร 6,000,000.00 ตกลง
ระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ
(นบส.2) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555

เหตุผลที่

ผูเสนอราคา
มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ โดยสถาบัน
ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ
(สปร.)

หนาที่ 1 จาก 10

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

5,930,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ

ในราชการ โดยสถาบัน
ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ
(สปร.)

ราคา
(บาท)

คัดเลือก
โดยสังเขป

5,930,000.00 เสนอรายละเอียด
งานจางฯ
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนด และ
เสนอราคา
เหมาะสม

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1 จางติดตั้งอุปกรณไฟฟา โทรศัพท

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
3,510,000.00 พิเศษ บริษัท อิควิป แมน จํากัด

เหตุผลที่

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
3,356,590.00 บริษัท อิควิป แมน จํากัด

และระบบ LAN ภายในอาคาร
ที่ทําการสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
(ในสวนของงานที่ยังไมดําเนินการ)

2 เชารถบัสปรับอากาศ

ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
3,356,590.00 เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะ
ถูกตองครบถวน
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนดและ
เสนอราคา
เหมาะสม

179,000.00

พิเศษ

บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด

160,000.00 บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด

160,000.00 เสนอรายละเอียด
งานเชาฯ
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนด และ
เสนอราคา
เหมาะสม

หนาที่ 2 จาก 10

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว
2 จางถายเอกสาร

3 จางถายเอกสาร

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
34,240.00 ตกลงราคา บริษัท ฟารอีสตเพียรเลส
(ไทยแลนด) จํากัด
8,050.00 ตกลงราคา 1.รานดับเบิ้ลคิวซี
2.หางหุนสวนสามัญ กอปป ปริ้น
3.รานพิศาล ก็อปป
2,000.00 ตกลงราคา รานดับเบิ้ลคิวซี

เหตุผลที่

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
34,240.00 บริษัท ฟารอีสตเพียรเลส
(ไทยแลนด) จํากัด
8,050.00 รานดับเบิ้ลคิวซี
9,500.00
10,000.00
2,000.00 รานดับเบิ้ลคิวซี

ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
34,240.00 ราคาเหมาะสม
8,050.00 ราคาต่ําสุด

2,000.00 ราคาเหมาะสม

4 ซื้อน้ําดื่ม

13,559.04 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย จํากัด

13,559.04 บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย จํากัด

13,559.04 ราคาเหมาะสม

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน

37,135.42 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

37,135.42 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

37,135.42 ราคาเหมาะสม

6 จางพิมพแฟมนักเรียนทุนรัฐบาล
กอนเดินทางไปศึกษาในตางประเทศ
7 จางทําตรายาง
8 จางทําตรายาง
9 จางเหมานําเอกสารลับไปทําลาย

10 จางเคลือบพีวีซีดาน

8,560.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด

8,560.00 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด
2.หางหุนสวนจํากัด พันแสน สแกนเนอร
9,202.00
3.รานวรจักร เซ็นเตอร
9,630.00
909.50 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัดสากลตรายาง
909.50 หางหุน สวนจํากัดสากลตรายาง
และการพิมพ
และการพิมพ
749.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัดสากลตรายาง
749.00 หางหุนสวนจํากัดสากลตรายาง
และการพิมพ
และการพิมพ
99,600.00 ตกลงราคา 1.บริษัท พรมาตุลี ขนสง จํากัด
99,600.00 บริษัท พรมาตุลี ขนสง จํากัด
2.บริษัท แพ็คแอนดโก รีโลเคชั่น จํากัด 126,000.00
3.บริษัท บางกอกขนยาย จํากัด
150,000.00
2,054.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด
2,054.40 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด
หนาที่ 3 จาก 10

8,560.00 ราคาต่ําสุด

909.50 ราคาเหมาะสม
749.00 ราคาเหมาะสม
99,600.00 ราคาต่ําสุด

2,054.40 ราคาเหมาะสม

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
11 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม
12 ซื้อวัสดุสํานักงาน
13 ซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
2,774.80 ตกลงราคา รานดับเบิ้ลคิวซี
2,451.01 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด (มหาชน)

เหตุผลที่

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
2,774.80 รานดับเบิ้ลคิวซี
2,451.01 บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด (มหาชน)

ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
2,774.80 ราคาเหมาะสม
2,451.01 ราคาเหมาะสม

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน

4,793.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอรอิ๊งค คอมพิวเตอร
เซอรวิส จํากัด
3,686.79 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด
(มหาชน)
22,342.00 ตกลงราคา รานสองแยมงอกงาม

4,793.00 บริษัท มิสเตอรอิ๊งค คอมพิวเตอร
เซอรวิส จํากัด
3,686.79 บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด
(มหาชน)
22,342.00 รานสองแยมงอกงาม

22,342.00 ราคาเหมาะสม

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน

10,500.00 ตกลงราคา หางหุนสวน อุดมสาสน

10,500.00 หางหุนสวน อุดมสาสน

10,500.00 ราคาเหมาะสม

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน

47,722.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

47,722.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

47,722.00 ราคาเหมาะสม

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน

49,369.80 ตกลงราคา บริษัท ตนไมทอง จํากัด

49,369.80 บริษัท ตนไมทอง จํากัด

49,369.80 ราคาเหมาะสม

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน

49,894.10 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

49,894.10 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

49,894.10 ราคาเหมาะสม

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน

10,058.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

10,058.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

10,058.00 ราคาเหมาะสม

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน

47,336.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

47,336.80 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

47,336.80 ราคาเหมาะสม

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน

4,500.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด
หนาที่ 4 จาก 10

4,500.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด

4,793.00 ราคาเหมาะสม
3,686.79 ราคาเหมาะสม

4,500.00 ราคาเหมาะสม

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
23 ซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
3,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด

เหตุผลที่

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
3,000.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด

ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
3,000.00 ราคาเหมาะสม

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน

1,070.00 ตกลงราคา รานทรัพยมงคลสิริ

1,070.00 รานทรัพยมงคลสิริ

1,070.00 ราคาเหมาะสม

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน

3,435.24 ตกลงราคา บริษัท ตนไมทอง จํากัด

3,435.24 บริษัท ตนไมทอง จํากัด

3,435.24 ราคาเหมาะสม

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน

8,042.12 ตกลงราคา รานทรัพยมงคลสิริ

8,042.12 รานทรัพยมงคลสิริ

8,042.12 ราคาเหมาะสม

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน

49,765.70 หางหุนสวนจํากัด เรียมแกว
คอม แอนด มีเดีย
31,436.00 รานทรัพยมงคลสิริ

49,765.70 ราคาเหมาะสม

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน

49,765.70 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เรียมแกว
คอม แอนด มีเดีย
31,436.00 ตกลงราคา รานทรัพยมงคลสิริ

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน

20,500.00 ตกลงราคา หางหุนสวน อุดมสาสน

20,500.00 หางหุนสวน อุดมสาสน

20,500.00 ราคาเหมาะสม

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน

19,174.00 ตกลงราคา หางหุนสวน อุดมสาสน

19,174.00 หางหุนสวน อุดมสาสน

19,174.00 ราคาเหมาะสม

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน

9,298.00 ตกลงราคา หางหุนสวน อุดมสาสน

9,298.00 หางหุนสวน อุดมสาสน

9,298.00 ราคาเหมาะสม

32 ซื้อหนังสือพิมพและวารสารวิชาการ

7,330.00 ตกลงราคา รานแตงโมสาสน

7,330.00 รานแตงโมสาสน

7,330.00 ราคาเหมาะสม

33 ซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา

600.00 ตกลงราคา สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หนาที่ 5 จาก 10

600.00 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

31,436.00 ราคาเหมาะสม

600.00 ราคาเหมาะสม

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
34 ซื้อวัสดุสํานักงาน
35 ซื้อวัสดุสํานักงาน
36 ซื้อวัสดุสํานักงาน
37 จางติดสติ๊กเกอรผา สํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
13,375.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่
จํากัด
20,715.20 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด
2,006.25 ตกลงราคา บริษัท ตนไมทอง จํากัด
38,520.00 ตกลงราคา บริษัท ที.พี. เฟอรนิเจอร เฮาส
จํากัด

เหตุผลที่

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
13,375.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอรี่
จํากัด
20,715.20 บริษัท สหภัณฑกระดาษ จํากัด
2,006.25 บริษัท ตนไมทอง จํากัด
38,520.00 บริษัท ที.พี. เฟอรนิเจอร เฮาส
จํากัด

ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
13,375.00 ราคาเหมาะสม
20,715.20 ราคาเหมาะสม
2,006.25 ราคาเหมาะสม
38,520.00

เนื่องจากผูรับจาง
มีความชํานาญ
ฝมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไมสูงกวา

ในทองตลาด

38 จางลางตะกรันในทอ Condenser
ของเครื่องทําความเย็น ชุดที่ 1-4
39 จางซอมแกไขระบบโทรศัพท เบอร
1411 1413 1414 และ 1419
40 บริการเครื่องฆาเชื้อขจัดกลิ่น
และสเปรยน้ําหอมอัตโนมัติ
พรอมน้ํายา
41 จางซอมเปลี่ยนลอรถเข็น และ
แผงกั้นจราจร
42 จางซอมเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนหอง ผอ.ศบส. อาคาร 9
ชั้น 5

62,060.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง &
เซอรวิส จํากัด
3,210.00 ตกลงราคา บริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด

62,060.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง &
เซอรวิส จํากัด
3,210.00 บริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด

62,060.00

"

3,210.00

"

65,127.28 ตกลงราคา บริษัท แอ็ดวานซ ไฮยีน เซ็นเตอร
จํากัด

65,127.28 บริษัท แอ็ดวานซ ไฮยีน เซ็นเตอร
จํากัด

65,127.28

"

30,495.00 รานทิวาริม

30,495.00

"

14,375.45 บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

14,375.45

"

3,210.00 ตกลงราคา รานทิวาริม
14,375.45 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด
หนาที่ 6 จาก 10

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
43 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องโทรสาร (ศสล.)

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
11,050.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

เหตุผลที่

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
11,050.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

ราคา
(บาท)
11,050.00

คัดเลือก
โดยสังเขป
เนื่องจากผูรับจาง
มีความชํานาญ
ฝมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไมสูงกวา

ในทองตลาด

44 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร (สวพ.)

1,450.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

1,450.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

1,450.00

"

45 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา (สวพ.)

1,200.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

1,200.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

1,200.00

"

46 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร (สพข.)

5,550.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

5,550.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

5,550.00

"

47 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร และ
เครื่องโทรสาร (สพข.เทคโนฯ)
48 จางซอมเครื่องโทรสาร (โครงการ
ปรับระบบคาตอบแทนฯ)
49 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร (สมว.)

4,200.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

4,200.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

4,200.00

"

4,990.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

4,990.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

4,990.00

"

2,450.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

2,450.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

2,450.00

"

50 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร (สตค.)

2,450.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

2,450.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

2,450.00

"

68,351.60 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

68,351.60 บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

68,351.60

"

51 จางลางทําความสะอาดเครื่อง
ปรับอากาศแบบแยกสวน อาคาร 7
ชั้น 1-5

หนาที่ 7 จาก 10

ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
52 จางซอมจอรับภาพขนาด 250 นิ้ว
32,100.00 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง
และขนาด 300 นิ้ว ภายในหอประชุม
เซอรวิส จํากัด

เหตุผลที่

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
32,100.00 บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส จํากัด

ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
32,100.00 เนื่องจากผูรับจาง
มีความชํานาญ
ฝมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไมสูงกวา

ในทองตลาด

53 จางลางเครื่องปรับอากาศแยกสวน
หองทํางานและหองประชุม ก.พ.ค.
ชั้น 3 และ ชั้น 4 สกพ.กรุงเทพฯ
54 ซื้อวัสดุไฟฟา

75,756.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง &
เซอรวิส จํากัด

55 จางซอมเบกเกอร 100A ของแผงควบคุม

42,000.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน เจริญทรัพย

8,752.60 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด จักรพรรดิ์ฮารดแวร

75,756.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง &

75,756.00

"

เซอรวิส จํากัด
8,752.60 หางหุนสวนจํากัด จักรพรรดิ์ฮารดแวร
42,000.00 นายสุวัฒน เจริญทรัพย

ไฟฟา, อุปกรณแสงสวาง, พัดลมเพดาน
และปมน้ํา สกพ.กรุงเทพฯ

8,752.60 ราคาเหมาะสม
42,000.00 เนื่องจากผูรับจาง
มีความชํานาญ
ฝมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไมสูงกวา

ในทองตลาด

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน

1,990.00 ตกลงราคา CENTRAL PINKLAO

หนาที่ 8 จาก 10

1,990.00 CENTRAL PINKLAO

1,990.00 ราคาเหมาะสม

ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
57 จางถายเอกสาร, เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
995.00 ตกลงราคา ศูนยเอกสารครบวงจร,
และผาเบรคหนารถจักรยานยนต
รานพัฒนายนต

เหตุผลที่

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
995.00 ศูนยเอกสารครบวงจร,
รานพัฒนายนต

ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
995.00 เนื่องจากผูรับจาง
มีความชํานาญ
ฝมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไมสูงกวา

ในทองตลาด

58 ซื้อวัสดุสํานักงาน
59 จางซอมปมน้ํา ขนาด 3 HP, แผงไฟฟา
ควบคุมปมน้ํา, ถังแรงดันน้ํา พรอมอุปกรณ
บริเวณดาดฟาและเปลี่ยนทอประปาพรอม
ขอตอ ในบริเวณชองชารปดานหลัง
หองน้ําหญิงชั้น 1 และ 2 สกพ.กรุงเทพฯ

4,550.00 ตกลงราคา บริษัท มหานครคอมมิวนิเคชั่น จํากัด
42,265.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง &
เซอรวิส จํากัด

4,550.00 บริษัท มหานครคอมมิวนิเคชั่น จํากัด
42,265.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง &
เซอรวิส จํากัด

4,550.00 ราคาเหมาะสม
42,265.00 เนื่องจากผูรับจาง
มีความชํานาญ
ฝมือปราณีต
ผลงานและคุณภาพดี
ตลอดจนราคาไมสูงกวา

ในทองตลาด

60 จางซอมเครื่องโทรสาร

8,200.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

8,200.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

8,200.00

"

61 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร

1,400.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

1,400.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

1,400.00

"

15,000.00 ตกลงราคา รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

15,000.00 รานธนรัตน เซ็นเตอร เซอรวิส

15,000.00

"

4,922.00

"

62 จางซอมเครื่องสํารองไฟฟา
63 จางทําปายขอความ

4,922.00 ตกลงราคา รานทิวาริม

4,922.00 รานทิวาริม

หนาที่ 9 จาก 10

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
64 เชารถตูปรับอากาศ

65 เชารถบัสปรับอากาศ

66 เชารถตูปรับอากาศ
67 เชารถตูปรับอากาศ

68 เชารถตูปรับอากาศ

69 เชารถตูปรับอากาศ

70 เชารถตูปรับอากาศ

71 เชารถบัสปรับอากาศและ
รถตูปรับอากาศ

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
(บาท)
18,000.00 ตกลงราคา 1.นายประสงค จันทรอาภาส
18,000.00
2.นายศักดิ์ชรินทร เถิงเพงพันธ
18,400.00
3.นายธนาธิป สุระเสียง
18,400.00
43,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด
43,000.00
2.หางหุนสวนจํากัด มายเวย แทรเวล 48,000.00
3.หางหุนสวนจํากัด ไทยแสนบริการ 50,000.00
3,000.00 ตกลงราคา 1.นายประวิทย ชัยสิทธิ์นุสรณ
3,000.00
2.นายภูเบศร ศิวายพราหมณ
3,300.00
7,500.00 ตกลงราคา 1.นางยุวดี สาระไสย
7,500.00
2.นายสุบิน แสนคํากอน
8,100.00
3.นายธนชาติ สมฤทธิ์
8,700.00
16,000.00 ตกลงราคา 1.นางศริกุล ชนินทรเศรษฐ
16,000.00
2.นายฤทธิชัย ทองสม
16,400.00
3.นายศิริพงษ ฟกแฟง
16,800.00
20,000.00 ตกลงราคา 1.นายจักรัฐ อาคมนันท
20,000.00
2.นายสุเมธ แกวนาวงศ
20,400.00
3.นายนรัสสร เจริญผล
20,400.00
16,000.00 ตกลงราคา 1.นางทัศนีย พรรณพานิช
16,000.00
2.นางนุชจรี มาออน
17,200.00
3.นางกัญญารัตน บุญมา
16,800.00
47,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด
47,500.00
2.หางหุนสวนจํากัด ไทยแสนบริการ 58,000.00
3.หางหุนสวนจํากัด มายเวย แทรเวล 55,000.00
หนาที่ 10 จาก 10

เหตุผลที่

ผูไดรับการคัดเลือก
นายประสงค จันทรอาภาส

ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
18,000.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด

43,000.00 ราคาต่ําสุด

นายประวิทย ชัยสิทธิ์นุสรณ

3,000.00 ราคาต่ําสุด

นางยุวดี สาระไสย

7,500.00 ราคาต่ําสุด

นางศริกุล ชนินทรเศรษฐ

16,000.00 ราคาต่ําสุด

นายจักรัฐ อาคมนันท

20,000.00 ราคาต่ําสุด

นางทัศนีย พรรณพานิช

16,000.00 ราคาต่ําสุด

บริษัท เวคินทร แทรเวล จํากัด

47,500.00 ราคาต่ําสุด

