
วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที่ปรึกษาโครงการประเมินความรู้ 806,188.70 ตกลง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 806,000.00   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 805,000.00   เสนอรายละเอยีด

ความสามารถและคุณลักษณะที่พงึประสงค์ งานจา้งฯ

ส าหรับขา้ราชการเขา้สู่ระบบขา้ราชการ ตรงตามที่

ผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง รุ่นที่ 10 ส านกังาน ก.พ.

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2557

หนา้ที ่ 1 จาก 11



วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาปรับปรุงโถงชั้น 1 อาคาร 170,000.00 พิเศษ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น ดีไซน์ พลัส 156,969.00   บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น ดีไซน์ พลัส 156,969.00   เสนอรายละเอยีด

ที่ท าการส านักงาน ก.พ. จ ากดั จ ากดั งานจา้งฯ

ถกูต้อง 

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที ่ 2 จาก 11



วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ราคาเหมาะสม

2 ซ้ือน้ าด่ืม 20,526.88 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย ์จ ากดั 20,526.88 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย ์จ ากดั 20,526.88 ราคาเหมาะสม

3 จ้างพิมพ์การ์ดพระบรมราโชวาทของ 54,784.00 ตกลงราคา ธรีศักด์ิ การพิมพ์ 54,784.00 ธรีศักด์ิ การพิมพ์ 54,784.00 ราคาเหมาะสม

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนือ่งในวัน

ข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2557

เพิ่มเติม

4 จ้างเหมาก าหนดรหัส Barcode บันทึก 53,928.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามัญ บรรณสารนิรมิต 53,928.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั บรรณสารนริมติ 53,928.00 ราคาต่ าสุด

ข้อมลู Barcode ใหเ้ชื่อมโยงกบัฐานข้อมลู 2. บริษัท บุค๊ โปรโมชั่นแอนด์เซอร์วสิ จ ากัด 56,924.00 

หนังสือและติดบาร์โค้ด พร้อมพิมพ์เลข 3. บริษัท วมิงคล จ ากัด 65,912.00 

เรียกหนังสือบนสต๊ิกเกอร์ที่สันและปก

5 จ้างถ่ายเอกสาร 14,640.00 ตกลงราคา 1. ร้านดับเบิ้ลคิวซี 14,640.00 ร้านดับเบิ้ลคิวซี 14,640.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนสามัญ กอ๊ปปี ้ปร้ิน 16,470.00 

3. ร้าน Hi Speed Copy Print 18,300.00 

6 จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่ชุดเอกสาร 60,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัด 60,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัด 60,000.00 ราคาต่ าสุด

ประกอบการสัมมนา 2. ร้านมี มี่ มาร์เก็ตต้ิง 66,000.00 

7 จ้างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษทั เอบซิ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างเคลือบลามิเนตด้าน 2,073.13 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,073.13 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,073.13 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 3 จาก 11



วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

9 จ้างเข้าเล่มไสกาว 3,210.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไบนด้ิ์ง เซ็นเตอร์ 3,210.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,210.00 ราคาเหมาะสม

10 จ้างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษทั เอบซิ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

11 จ้างเคลือบลามิเนตด้าน 4,146.25 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 4,146.25 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 4,146.25 ราคาเหมาะสม

12 จ้างเข้าเล่มไสกาว 7,383.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไบนด้ิ์ง เซ็นเตอร์ 7,383.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 7,383.00 ราคาเหมาะสม

13 จ้างถ่ายเอกสาร 4,365.20 ตกลงราคา ร้านดับเบิ้ลคิวซี 4,365.20 ร้านดับเบิ้ลคิวซี 4,365.20 ราคาเหมาะสม

14 จ้างพิมพ์หนังสือ เร่ือง เสริมสร้าง พัฒนา 80,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 80,000.00 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 80,000.00 ราคาต่ าสุด

ป้องกัน "วนิัยข้าราชการ" 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ 112,350.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เม็ดทรายพร้ินต้ิง 133,750.00 

15 จ้างท าตรายางส าเร็จรูป 4,815.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพิมพ์ 4,815.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพิมพ์ 4,815.00 ราคาเหมาะสม

16 จ้างถ่ายเอกสาร 6,216.90 ตกลงราคา ร้านดับเบิ้ลคิวซี 6,216.90 ร้านดับเบิ้ลคิวซี 6,216.90 ราคาเหมาะสม

17 จ้างท ากล่องแบบทดสอบ 2,996.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ชยัมัน่คง (1995) จ ากดั 2,996.00 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด 2,996.00 ราคาต่ าสุด

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาล 3,167.20 

3. บริษัท พี.เจน (1999) จ ากัด 3,338.40 

หนา้ที ่ 4 จาก 11



วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

18 จ้างท าตรายาง 1,134.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพิมพ์ 1,134.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพิมพ์ 1,134.20 ราคาเหมาะสม

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,811.28 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 10,811.28 บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 10,811.28 ราคาเหมาะสม

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,310.00 ตกลงราคา ร้านสองแยม้งอกงาม 1,310.00 ร้านสองแยม้งอกงาม 1,310.00 ราคาเหมาะสม

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,725.40 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 7,725.40 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 7,725.40 ราคาเหมาะสม

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากดั 49,305.60 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากดั 49,305.60 ราคาเหมาะสม

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,522.25 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากดั 4,522.25 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากดั 4,522.25 ราคาเหมาะสม

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,272.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากดั 10,272.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากดั 10,272.00 ราคาเหมาะสม

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,507.42 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากดั 1,507.42 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากดั 1,507.42 ราคาเหมาะสม

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,350.00 ตกลงราคา ธีรศักด์ิ การพิมพ์ 5,350.00 ธีรศักด์ิ การพิมพ์ 5,350.00 ราคาเหมาะสม

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,018.80 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 18,018.80 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 18,018.80 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 5 จาก 11



วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 16,050.00 บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 16,050.00 ราคาเหมาะสม

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,565.00 ตกลงราคา ร้านสองแยม้งอกงาม 40,565.00 ร้านสองแยม้งอกงาม 40,565.00 ราคาเหมาะสม

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,839.21 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 15,839.21 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 15,839.21 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,815.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,815.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,815.00 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,800.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากดั 9,800.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากดั 9,800.00 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 27,003.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น 27,003.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น 27,003.00 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,771.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากดั 17,771.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากดั 17,771.00 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,338.62 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 13,338.62 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 13,338.62 ราคาเหมาะสม

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 29,773.82 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 29,773.82 บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 29,773.82 ราคาเหมาะสม

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,996.16 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 19,996.16 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 19,996.16 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 6 จาก 11



วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.00 ตกลงราคา ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 3,000.00 ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 3,000.00 ราคาเหมาะสม

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,784.80 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 32,784.80 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 32,784.80 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45,945.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 45,945.80 บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 45,945.80 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,940.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,940.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,940.00 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,505.32 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 3,505.32 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 3,505.32 ราคาเหมาะสม

43 จา้งซ่อมเคร่ืองไสกาว (กลุ่มโรงพิมพ)์ 3,103.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากดั 3,103.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากดั 3,103.00 ราคาเหมาะสม

44 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงาน ก.พ. 96,412.35 ตกลงราคา บริษทั จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั 96,412.35 บริษทั จ.ีเอม็.เอฟ. เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั 96,412.35 ราคาเหมาะสม

45 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ออฟเซท HAMADA 3,638.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากดั 3,638.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากดั 3,638.00 ราคาเหมาะสม

46 จา้งบริการดับไฟบริเวณอาคารที่ท าการ 150.00 ตกลงราคา การไฟฟ้านครหลวง 150.00 การไฟฟ้านครหลวง 150.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ.

47 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กพร.) 1,230.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 7 จาก 11
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48 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สวพ.) 2,514.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,514.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,514.50 ราคาเหมาะสม

49 จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสาร (กจ.) 2,140.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,140.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,140.00 ราคาเหมาะสม

50 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,200.00 ราคาเหมาะสม

และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า กลุ่มห้องสมุด

51 จา้งซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มห้องสมุด)

52 จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสาร (สพค.) 1,650.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,650.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,650.00 ราคาเหมาะสม

53 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศบส.) 2,193.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,193.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,193.50 ราคาเหมาะสม

54 จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสาร (ชอ.) 1,551.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,551.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,551.50 ราคาเหมาะสม

55 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร (ศสส.) 11,514.27 ตกลงราคา บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 11,514.27 บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 11,514.27 ราคาเหมาะสม

56 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 1,605.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,605.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,605.00 ราคาเหมาะสม

57 จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสาร (ศกศ.) 2,086.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,086.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,086.50 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 8 จาก 11



วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

58 จา้งซ่อมแซมตู้ MDB บริเวณอาคาร 69,550.00 ตกลงราคา บริษัท โอ เอส เอน็จเินียร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ ากดั 69,550.00 บริษัท โอ เอส เอน็จเินียร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ ากดั 69,550.00 ราคาเหมาะสม

ที่ท าการส านักงาน ก.พ.

59 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กบส.) 19,260.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 19,260.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 19,260.00 ราคาเหมาะสม

60 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 18,596.60 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ 18,596.60 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ 18,596.60 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มงานสารบรรณ) วิศวการ จ ากดั (มหาชน) วิศวการ จ ากดั (มหาชน)

61 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,284.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,284.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,284.00 ราคาเหมาะสม

(กลุ่มแผนงาน)

62 จา้งล้างท าความสะอาดบ่อบ าบัดน้ าเสีย 89,987.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ เอ็นจิเนียร่ิง 89,987.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ เอ็นจิเนียร่ิง 89,987.00 ราคาเหมาะสม

บริเวณด้านหลังอาคาร 9

63 จา้งซ่อมหลังคาโครงเหล็กหน้าจัว่ 77,307.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วริิญญา เอน็จเินียร่ิง 77,307.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วริิญญา เอ็นจิเนียร่ิง 77,307.50 ราคาเหมาะสม

บริเวณทางขึน้ลงอาคารทีท่ าการส านักงาน ก .พ.

64 จา้งบริการดับไฟบริเวณส านักงาน ก.พ. 300.00 ตกลงราคา การไฟฟ้านครหลวง 300.00 การไฟฟ้านครหลวง 300.00 ราคาเหมาะสม

65 จ้างลับใบมดีเคร่ืองตัดกระดาษ กลุ่มโรงพิมพ์ 240.00 ตกลงราคา เงินสด 240.00 เงินสด 240.00 ราคาเหมาะสม

66 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สวพ.) 4,280.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 4,280.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 4,280.00 ราคาเหมาะสม

67 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กค.) 1,391.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,391.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,391.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 9 จาก 11
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68 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สตป.) 1,498.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ 1,498.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ 1,498.00 ราคาเหมาะสม

69 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงาน ก.พ. 97,557.25 ตกลงราคา บริษทั จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 97,557.25 บริษทั จี.เอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 97,557.25 ราคาเหมาะสม

70 จา้งซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สพค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ 1,284.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วสิ 1,284.00 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 89,564.35 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากัด 89,564.35 บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากัด 89,564.35 ราคาเหมาะสม

72 จา้งซ่อมแซมป้ายชื่อ บริเวณอาคาร 2 25,252.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธพิร 56 25,252.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธพิร 56 25,252.00 ราคาเหมาะสม

และอาคารที่ท าการส านักงาน ก.พ.

73 จ้างซ่อมปั้มน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสีย 77,040.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปวรุตม์ เอน็จเินียร่ิง 77,040.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ เอ็นจิเนียร่ิง 77,040.00 ราคาเหมาะสม

บริเวณอาคารที่ท าการส านักงาน ก.พ.

74 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา 1. เอพี กูด๊ แอท ทราเวล 4,000.00 เอพี กูด๊ แอท ทราเวล 4,000.00 ราคาต่ าสุด

2. นายกฤษดา  มะลิ 5,000.00 

75 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,400.00 ตกลงราคา 1. นายวสิกร  ศุภวมิลพันธุ์ 8,400.00 นายวสิกร  ศุภวมิลพันธุ์ 8,400.00 ราคาต่ าสุด

2. นายทรงกลด  มงคลเมธกีุล 9,000.00 

3. นางสาวปรียาภสัสร์  การเดิม 9,300.00 

76 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 99,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 99,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 99,500.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 107,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด มายเวย ์แทรเวล 113,000.00 

หนา้ที ่ 10 จาก 11
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77 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 7,800.00 ตกลงราคา 1. ร้านสไมย์ คาร์เร็น (นางศริกุล  ชนินทร์เศรษฐ์) 7,800.00 ร้านสไมย์ คาร์เร็น (นางศริกุล  ชนินทร์เศรษฐ์) 7,800.00 ราคาต่ าสุด

2. ร้านสมมะลวนคาร์เร็น 8,700.00 

3. นายปรีชา  ปฐมเศวตตระกูล 9,000.00 

78 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 70,400.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 70,400.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 70,400.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 74,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด มายเวย ์แทรเวล 77,000.00 

79 เช่ารถบัสปรับอากาศ 16,500.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 16,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 16,500.00 ราคาต่ าสุด

2. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 18,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 19,000.00 

4. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด มายเวย ์แทรเวล 20,000.00 

80 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา 1. นายธรรมนูญ  รังทอง 3,500.00 นายธรรมนูญ  รังทอง 3,500.00 ราคาต่ าสุด

2. นายนิลจักร  ฉิมอ่อง 4,500.00 

81 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 19,800.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 19,800.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 19,800.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 27,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด มายเวย ์แทรเวล 36,000.00 

หนา้ที ่ 11 จาก 11


