
ล า วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนา 35,760,000.00 ตกลง มูลนิธพิัฒนาประสิทธภิาพ 35,650,000.00 มูลนิธพิัฒนาประสิทธภิาพ 35,650,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ผู้น า "หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา โครงการ

ระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพใน เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพใน ตรงตามที่

และคุณธรรม (นบส.1)" รุ่นที่ 79 ราชการ) ราชการ) ส านกังาน ก.พ.

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2556

หนา้ที ่ 1 จาก 13



ล า วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 950,000.00 พิเศษ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น 797,400.00 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น 797,400.00 เสนอรายละเอยีด

สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ แมเนจเมนท์ จ ากัด แมเนจเมนท์ จ ากัด งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านกังาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างเหมาด าเนินโครงการสร้างความ 1,100,000.00 พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,082,222.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,082,222.00 "

เข้าใจระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล

เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลัง

ศึกษาอยูใ่นสถาบันการศึกษา

ในประเทศ (UIS) ให้แก่นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกีย่วข้อง

3 จ้างเหมาด าเนินการจัดพิธถีวายสัตย์ 1,500,000.00 พิเศษ บริษัท อาร์.พ.ีมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 1,500,000.00 บริษัท อาร์.พ.ีมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 1,500,000.00 "

ปฏญิาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน เนื่องใน

โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

5 ธนัวาคม 2556

หนา้ที ่ 2 จาก 13



ล า วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

4 จ้างด าเนินกิจกรรมการส่ือสารเชิงรุก 9,225,000.00 พิเศษ บริษัท ซิน คัมปานี จ ากัด 9,220,000.00 บริษัท ซิน คัมปานี จ ากัด 9,220,000.00 เสนอรายละเอยีด

งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านกังาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที ่ 3 จาก 13



ล า วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซ้ือน้ าด่ืม 17,631.46 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 17,631.46 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 17,631.46 ราคาเหมาะสม

2 จ้างท าตรายาง 1,187.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง 1,187.70 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง 1,187.70 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

3 จ้างถ่ายเอกสาร 7,000.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิ้ลคิวซี 7,000.00 ร้านดับเบิ้ลคิวซี 7,000.00 ราคาเหมาะสม

4 จ้างพิมพ์หนังสือ "มุมมอง มุมคิด 7" 49,800.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 49,800.00 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 49,800.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ 60,990.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เมด็ทรายพร้ินต้ิง 70,620.00 

5 จ้างแยกสี 1,284.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,284.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,284.00 ราคาเหมาะสม

6 จ้างเคลือบลามิเนตด้าน 1,765.50 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,765.50 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,765.50 ราคาเหมาะสม

7 จ้างเข้าเล่มไสกาว 3,745.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,745.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,745.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 97,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เจ.เจ.แบคอนิดัสตรี จ ากดั 97,500.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัด 97,500.00 ราคาต่ าสุด

2. ร้าน มี มี่ มาร์เก็ตต้ิง 117,000.00 

9 จ้างท าตรายาง 481.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง 481.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง 481.50 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

หนา้ที ่ 4 จาก 13



ล า วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

10 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 50,000.00 ตกลงราคา 1. ร้านกระเปา๋อศิรา (นายอศิรา  ศรีวะรมย)์ 50,000.00 ร้านกระเป๋าอศิรา (นายอศิรา  ศรีวะรมย์) 50,000.00 ราคาต่ าสุด

2. หา้งหุ้นส่วนสามัญ ออล พรีเมียม 60,000.00 

3. บริษัท เวลธ ์มาสเทอร่ี จ ากัด 65,000.00 

11 จ้างท าตรายาง 2,867.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง 2,867.60 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง 2,867.60 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

12 จ้างท าแผ่นป้ายแผนปฏบิัติการ 900.00 ตกลงราคา 1. ร้านดับเบิ้ลคิวซี 900.00 ร้านดับเบิ้ลคิวซี 900.00 ราคาต่ าสุด

(Action Plan) ของ สพข. 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก๊อปปี้ ปร้ิน 1,000.00 

3. ร้าน Hi Speed Copy Print 1,100.00 

13 จ้างท าตรายาง 1,562.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง 1,562.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง 1,562.20 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

14 จ้างแยกสี 1,284.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,284.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,284.00 ราคาเหมาะสม

15 จ้างแยกสี 2,568.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 2,568.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 2,568.00 ราคาเหมาะสม

16 จ้างเคลือบลามิเนตด้าน 1,671.88 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,671.88 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,671.88 ราคาเหมาะสม

17 จ้างเคลือบลามิเนตด้าน 869.38 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 869.38 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 869.38 ราคาเหมาะสม

18 จ้างแยกสี 8,774.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 8,774.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 8,774.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 5 จาก 13



ล า วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

19 ซ้ือวสัดุส านักงาน 22,841.29 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 22,841.29 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 22,841.29 ราคาต่ าสุด

2. บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 23,559.26 

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน 22,099.78 ตกลงราคา บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 22,099.78 บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 22,099.78 ราคาเหมาะสม

21 ซ้ือวสัดุส านักงาน 39,016.48 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 39,016.48 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 39,016.48 ราคาเหมาะสม

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5,599.73 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 5,599.73 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 5,599.73 ราคาเหมาะสม

23 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9,405.30 ตกลงราคา บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 9,405.30 บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 9,405.30 ราคาเหมาะสม

24 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,098.10 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,098.10 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,098.10 ราคาเหมาะสม

25 ซ้ือวสัดุส านักงาน 39,198.38 ตกลงราคา บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 39,198.38 บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 39,198.38 ราคาเหมาะสม

26 ซ้ือวสัดุส านักงาน 16,223.34 ตกลงราคา บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 16,223.34 บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 16,223.34 ราคาเหมาะสม

27 ซ้ือวสัดุส านักงาน 22,784.58 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 22,784.58 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 22,784.58 ราคาเหมาะสม

28 ซ้ือวสัดุส านักงาน 16,459.81 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 16,459.81 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 16,459.81 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 6 จาก 13



ล า วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

29 ซ้ือวสัดุส านักงาน 48,968.55 ตกลงราคา บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 48,968.55 บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 48,968.55 ราคาเหมาะสม

30 ซ้ือวสัดุส านักงาน 19,661.25 ตกลงราคา บริษัท สหภณัฑ์กระดาษ จ ากัด 19,661.25 บริษัท สหภณัฑ์กระดาษ จ ากัด 19,661.25 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10,875.48 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,875.48 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,875.48 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,337.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสากลตรายาง 1,337.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสากลตรายาง 1,337.50 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

33 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,181.28 ตกลงราคา บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากดั 1,181.28 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากดั 1,181.28 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวสัดุส านักงาน 15,375.90 ตกลงราคา บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 15,375.90 บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 15,375.90 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวสัดุส านักงาน 25,962.48 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 25,962.48 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 25,962.48 ราคาเหมาะสม

36 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,637.66 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 7,637.66 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 7,637.66 ราคาเหมาะสม

37 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10,593.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,593.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,593.00 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,155.60 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 1,155.60 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 1,155.60 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 7 จาก 13



ล า วงเงนิงบ เหตุผลที่
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

39 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9,282.25 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,282.25 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,282.25 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวสัดุส านักงาน 6,944.30 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 6,944.30 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 6,944.30 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวสัดุส านักงาน 30,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น 30,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น 30,000.00 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวสัดุส านักงาน 14,040.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น 14,040.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น 14,040.00 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5,760.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น 5,760.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น 5,760.00 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวสัดุส านักงาน 23,853.51 ตกลงราคา บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 23,853.51 บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 23,853.51 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวสัดุส านักงาน 8,305.34 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 8,305.34 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 8,305.34 ราคาเหมาะสม

46 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,000.00 ตกลงราคา ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 3,000.00 ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 3,000.00 ราคาเหมาะสม

47 ซ้ือวสัดุส านักงาน 31,458.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 31,458.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 31,458.00 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวสัดุส านักงาน 36,166.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 36,166.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 36,166.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 8 จาก 13
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49 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,960.00 ตกลงราคา บริษัท สหภณัฑ์กระดาษ จ ากัด 7,960.00 บริษัท สหภณัฑ์กระดาษ จ ากัด 7,960.00 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวสัดุส านักงาน 18,083.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 18,083.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 18,083.00 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวชิาการ 8,480.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 8,480.00 ร้านแตงโมสาส์น 8,480.00 ราคาเหมาะสม

52 ซ้ือวสัดุส านักงาน 12,144.50 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 12,144.50 บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 12,144.50 ราคาเหมาะสม

53 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9,142.08 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากัด 9,142.08 บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากัด 9,142.08 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุ๊ป จ ากัด 3,852.00 บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น.กรุ๊ป จ ากัด 3,852.00 ราคาเหมาะสม

55 ซ้ือวสัดุส านักงาน 8,363.12 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,363.12 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,363.12 ราคาเหมาะสม

56 จ้างซ่อมน้ าร่ัวซึม (ส านักกฏหมาย) 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอม็เอส ซิสเต็มส์ เซอร์วสิ จ ากดั 16,050.00 บริษัท เจเอม็เอส ซิสเต็มส์ เซอร์วสิ จ ากดั 16,050.00 ราคาเหมาะสม

57 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (กบส.) 2,900.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 2,900.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 2,900.00 ราคาเหมาะสม

58 จา้งซ่อมท่อหอ้งน้ าชาย-หญิง อาคาร 5 ชั้น 2 39,804.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิญญา 39,804.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิญญา 39,804.00 ราคาเหมาะสม

เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

หนา้ที ่ 9 จาก 13



ล า วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก ราคา คัดเลือก
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59 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ และอปุกรณ์ 98,857.30 ตกลงราคา บริษัท จ.ี เอ็ม. เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 98,857.30 บริษัท จ.ี เอ็ม. เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 98,857.30 ราคาเหมาะสม

ต่าง ๆ ส านักงาน ก.พ.

60 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สพค.) 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,200.00 ราคาเหมาะสม

61 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ (ศกศ.) 1,500.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,500.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,500.00 ราคาเหมาะสม

62 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (สพค.) 500.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 500.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 500.00 ราคาเหมาะสม

63 จ้างซ่อมแซมผนังกระจก บริเวณชั้น 7 99,670.50 ตกลงราคา บริษทั ซี เอน็ โปรเกรส อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 99,670.50 บริษทั ซี เอน็ โปรเกรส อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 99,670.50 ราคาเหมาะสม

ด้านหน้าอาคารที่ท าการ ส านักงาน ก.พ.

64 ซ้ือวสัดุงานซ่อม 98,578.03 ตกลงราคา บริษัท จ.ี เอ็ม. เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 98,578.03 บริษัท จ.ี เอ็ม. เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 98,578.03 ราคาเหมาะสม

65 จ้างเปล่ียนสต๊ิกเกอร์ป้ายชื่อ 3,691.50 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 3,691.50 ร้านทิวาริม 3,691.50 ราคาเหมาะสม

66 ซ้ือวสัดุจราจร 22,149.00 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากัด 22,149.00 บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากัด 22,149.00 ราคาเหมาะสม

67 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กบส.) 5,820.80 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 5,820.80 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 5,820.80 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

68 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กลุ่มงานคลัง) 1,284.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 1,284.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 1,284.00 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

หนา้ที ่ 10 จาก 13
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69 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กลุ่มงานคลัง) 1,284.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 1,284.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 1,284.00 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

70 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กลุ่มงานคลัง) 2,033.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 2,033.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 2,033.00 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

71 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศบส.) 2,033.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 2,033.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 2,033.00 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

72 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สวพ.) 1,498.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 1,498.00 บริษัท ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 1,498.00 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

73 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง FIRE RUMP 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เทคโนโลย ี 53,500.00 บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เทคโนโลย ี 53,500.00 ราคาเหมาะสม

และเคร่ือง GENERATOR จ ากัด จ ากัด 

74 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสส.) 6,700.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 6,700.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 6,700.00 ราคาเหมาะสม

75 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศสส.) 5,800.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 5,800.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 5,800.00 ราคาเหมาะสม

76 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศสล.) 1,750.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,750.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,750.00 ราคาเหมาะสม

77 จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศอาคารที่ท าการ 8,025.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เทคโนโลย ี 8,025.00 บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เทคโนโลย ี 8,025.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จ ากัด จ ากัด 

78 ซ้ือวสัดุส านักงาน 33,523.10 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากัด 33,523.10 บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากัด 33,523.10 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 11 จาก 13
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79 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กลุ่มงานคลัง) 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,200.00 ราคาเหมาะสม

80 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กลุ่มงานสารบรรณ) 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,200.00 ราคาเหมาะสม

81 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร) 2,350.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 2,350.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 2,350.00 ราคาเหมาะสม

82 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 1,950.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,950.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 1,950.00 ราคาเหมาะสม

83 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สตค.) 850.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 850.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 850.00 ราคาเหมาะสม

84 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 99,400.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 99,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 99,400.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ.ที.เอส.แทรเวล 106,000.00 

3. บริษทั แสงรัศมีทรานสปอร์ต จ ากัด 110,600.00 

85 เช่ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 24,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 24,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยแสน บริการ 25,000.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย์ แทรเวล 26,000.00 

86 เช่ารถบัสปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 18,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 18,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยแสน บริการ 19,000.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย์ แทรเวล 20,000.00 

หนา้ที ่ 12 จาก 13



ล า วงเงนิงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

87 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 51,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 51,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 51,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยแสน บริการ 52,500.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย์ แทรเวล 54,000.00 

88 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 7,500.00 ตกลงราคา 1. นายศิริศักด์ิ  หลานวงศ์ 7,500.00 นายศิริศักด์ิ  หลานวงศ์ 7,500.00 ราคาต่ าสุด

2. นายมะรุจน์  บุญเป้า 8,400.00 

3. นางส ารวย  ปั้นคล้าย 9,000.00 

89 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 9,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 9,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 9,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ส านักงานจิรพันธท์ัวร์ 9,500.00 

3. ส านักงานบุญหนา  งามเสน่ห์ 9,500.00 

90 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 20,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 20,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 20,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยแสน บริการ 30,000.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย์ แทรเวล 36,000.00 

91 เช่ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 24,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 24,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยแสน บริการ 25,000.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย์ แทรเวล 25,500.00 

หนา้ที ่ 13 จาก 13


