
ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษา 6,535,560.- ประกวดราคา บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 4,800,000.00   บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 4,800,000.00 เสนอรายละเอยีด

ระบบต่าง ๆ ของส านักงาน ก.พ. ด้วยวธิกีารทาง งานจา้งฯ

อเิล็กทรอนิกส์ ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2557

หนา้ที ่ 1 จาก 13



ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 6,633,468.00 กรณีพิเศษ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 6,633,468.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 6,633,468.00 ตามมติ ครม.

บริเวณส านักงาน ก.พ. ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

หนา้ที ่ 2 จาก 13



ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล 1,600,000.00 พิเศษ บริษัท พูนธนามาร์เกต็ต้ิง จ ากดั แผ่นละ 0.25 บาท บริษัท พูนธนามาร์เกต็ต้ิง จ ากดั แผ่นละ 0.25 บาท เสนอรายละเอยีด

หักกระดาษเสีย 3% หักกระดาษเสีย 3% งานเช่าฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร 5,982,480.00 พิเศษ บริษัท โปรแคร์สเปเชียลต้ี จ ากดั 6,191,136.00   บริษัท โปรแคร์สเปเชียลต้ี จ ากดั 5,952,000.00 เสนอรายละเอยีด

และสถานที่ ส านักงาน ก.พ. งานจา้งฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

3 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษา 244,590.00 พิเศษ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ ากดั 244,590.00      บริษัท สยาม ฮิตาชิ 244,590.00 "

และซ่อมแซมแกไ้ขลิฟต์ ส านักงาน ก.พ. เอลลิเวเตอร์ จ ากดั

4 จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบตู้สาขา 171,200.00 พิเศษ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากดั 171,200.00      บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากดั 171,200.00 "

โทรศัพท์อตัโนมัติ ส านักงาน ก.พ. 
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ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

5 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ 3,495,048.00 พิเศษ บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 3,595,200.00   บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 3,492,480.00 เสนอรายละเอยีด

และความสะอาดรอบบริเวณส านักงาน ก.พ. งานจา้งฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

6 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด หนู และ 588,000.00 พิเศษ บริษัท แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ ากดั 588,000.00      บริษัท แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ ากดั 588,000.00 "

แมลงสาบ บริเวณส านักงาน ก.พ. 

7 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษา 740,000.00 พิเศษ บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั 732,629.00      บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั 705,000.00 "

ระบบสนับสนุนศูนยค์อมพิวเตอร์

8 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 513,600.00 พิเศษ ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ 513,600.00      ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ 480,000.00 "

ระบบสารสนเทศก าลังคนภาครัฐ

9 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ 2,407,500.00 พิเศษ บริษัท เอน็ พี เค เว็บ จ ากดั 1,694,880.00   บริษัท เอน็ พี เค เว็บ จ ากดั 1,605,000.00 "

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม

 (DPIS) Version 5.0

10 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1,990,200.00 พิเศษ บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต จ ากดั 1,399,996.56   บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต จ ากดั 1,350,000.00 "
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ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

11 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 6,000,000.00 พิเศษ 1. บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากดั 4,804,728.00   บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากดั 4,440,500.00 เสนอรายละเอยีด

ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 2. บริษัท ดีเอก็ซ์พี (ไทยแลนด์) จ ากดั 5,350,000.00   งานจา้งฯ

3. บริษัท ซิสเต็มส์ คอม คอม จ ากดั 5,029,000.00   ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

12 จา้งด าเนินโครงการจดัท าคอลัมน์ประจ า 840,000.00 พิเศษ บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน) 834,600.00      บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน) 830,000.00 เสนอรายละเอยีด

ในหนังสือพิมพ์รายวัน (กสอ.) งานจา้งฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

13 จา้งด าเนินโครงการจดัท าคอลัมน์ประจ า 220,000.00 พิเศษ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 216,000.00      บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 216,000.00 "

ในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ (กสอ.)

14 จ้างเหมาด าเนนิโครงการส ารวจติดตามข้อมลู 260,000.00 พิเศษ บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั 256,800.00      บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั 256,800.00 "

ข่าวสารจากภายนอกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :

การบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต และบริการกฤตภาคขา่วออนไลน์
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ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

15 จา้งเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจ า 1,010,000.00 พิเศษ บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน) 834,600.00      บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน) 830,000.00 เสนอรายละเอยีด

ทางหนังสือพิมพ์รายวัน (สพค.) งานจา้งฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

16 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 500,000.00 พิเศษ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 500,000.00      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 470,000.00 "

ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ศูนยบ์ริการวิชาการฯ) (ศูนยบ์ริการวิชาการฯ)

17 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ 205,440.00 พิเศษ บริษัท โกลบอล พอยท์ จ ากดั 205,440.00      บริษัท โกลบอล พอยท์ จ ากดั 190,000.00 "

งานสารบรรณและระบบจดัเกบ็

เอกสารอเิล็กทรอนิกส์

18 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษา 126,260.00 พิเศษ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 126,260.00      บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 126,260.00 "

เคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบ และโปรแกรม

ประมวลผลการสอบพร้อมวิเคราะห์

คุณภาพขอ้สอบ

19 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 1,350,000.00 พิเศษ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,350,000.00   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,280,000.00 "

โครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหา (ศูนยบ์ริการวิชาการฯ) (ศูนยบ์ริการวิชาการฯ)

และเลือกสรร : การสรรหาและเลือกสรรบคุคล

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment)
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ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

20 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 170,000.00 พิเศษ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 164,160.00      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 164,160.00 เสนอรายละเอยีด

การพิจารณารับรองคุณวฒิุด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ งานจา้งฯ

(e-Accreditation) ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

21 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษา 428,000.00   พิเศษ บริษัท เอน็ พี เค เว็บ จ ากดั 427,999.92      บริษัท เอน็ พี เค เว็บ จ ากดั 400,000.00 "

โปรแกรมประเมินค่างาน
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ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร 288,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ที ดี เอก็ซ์เพรส จ ากดั 288,000.00      บริษัท ที ดี เอก็ซ์เพรส จ ากดั 285,600.00 เสนอรายละเอยีด

ของส านักงาน ก.พ. 2. บริษทั สปด้ีี แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 334,536.00      งานจา้งฯ

3. บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จ ากดั 649,704.00      ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด
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ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,350.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิริยะ 1995 5,350.00         ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิริยะ 1995 5,350.00 ราคาเหมาะสม

2 จา้งพิมพ์และตรวจกระดาษค าตอบ 98,981.42 ตกลงราคา 1. บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ีพร้ินท์ต้ิง จ ากัด 98,981.42 บริษทั จนัวาณิชย ์ซีเคียวริต้ีพร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 98,981.42 ราคาต่ าสุด

รวมทั้งพิมพ์เอกสารด าเนินการสอบ 2. บริษัท มิตรชัยนนท์บล็อก จ ากดั 132,625.43 

ของส านักงาน ก.พ. 3. บริษัท นิว คัม มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 147,964.95 

3 จา้งท าตรายาง 535.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพมิพ์ 535.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สากลตรายางและการพมิพ์ 535.00 ราคาเหมาะสม

4 จา้งถา่ยเอกสาร 7,000.00 ตกลงราคา 1. ดับเบิล้คิวซี 7,000.00 ดับเบิล้คิวซี 7,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนสามัญกอ๊ปปี ้ปร้ิน 7,875.00 

3. Hi Speed Copy Print 8,750.00 

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,767.02 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 2,767.02 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 2,767.02 ราคาเหมาะสม

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอนิดัสตรี จ ากดั 24,000.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอนิดัสตรี จ ากดั 24,000.00 ราคาเหมาะสม

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,488.86 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 33,488.86 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 33,488.86 ราคาเหมาะสม

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45,186.10 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 45,186.10 บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 45,186.10 ราคาเหมาะสม

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,693.40 ตกลงราคา 1. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิริยะ 1995 31,693.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิริยะ 1995 31,693.40 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ล้ิมพาณิชย์ 32,836.16 

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,770.15 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 47,770.15 บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 47,770.15 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 9 จาก 13



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

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 27,836.05 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 27,836.05 บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั 27,836.05 ราคาเหมาะสม

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,429.12 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากดั 12,429.12 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากดั 12,429.12 ราคาเหมาะสม

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,206.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 6,206.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 6,206.00 ราคาเหมาะสม

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,499.45 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 28,499.45 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากดั 28,499.45 ราคาเหมาะสม

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,400.00 ตกลงราคา บริษัท เจ. เจ. แบคอนิดัสตรี จ ากดั 14,400.00 บริษัท เจ. เจ. แบคอนิดัสตรี จ ากดั 14,400.00 ราคาเหมาะสม

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,984.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อดุมสาส์น 22,984.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อดุมสาส์น 22,984.00 ราคาเหมาะสม

17 ซ้ือร่มผ้าใบ 2,000.00 ตกลงราคา เงินสด 2,000.00 เงินสด 2,000.00 ราคาเหมาะสม

18 จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสาร (กบส.) 1,551.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,551.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,551.50 ราคาเหมาะสม

19 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 535.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 535.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 535.00 ราคาเหมาะสม

20 จา้งซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ (ศกศ.) 3,745.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,745.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,745.00 ราคาเหมาะสม

21 จา้งซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ (ศกศ.) 1,819.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,819.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,819.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 10 จาก 13
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22 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 1,230.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ราคาเหมาะสม

23 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตป.) 1,230.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ราคาเหมาะสม

24 จา้งซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กลุ่มโรงพิมพ)์ 1,284.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,284.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,284.00 ราคาเหมาะสม

25 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์(กลุ่มโรงพมิพ์) 3,745.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,745.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,745.00 ราคาเหมาะสม

26 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 1,230.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ราคาเหมาะสม

27 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กสอ.) 6,420.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 6,420.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 6,420.00 ราคาเหมาะสม

28 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กบส.) 4,280.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 4,280.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 4,280.00 ราคาเหมาะสม

29 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 49,864.14 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากดั 49,864.14 บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากดั 49,864.14 ราคาเหมาะสม

30 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส านกังาน ก.พ. 49,220.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ.เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 49,220.00 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ.เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 49,220.00 ราคาเหมาะสม

31 จา้งซ่อมแซมท่อน้ าประปาในผนัง 14,980.00 ตกลงราคา บริษัท โอ.เอส.เอ็น จเินียร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ ากัด 14,980.00 บริษัท โอ.เอส.เอ็น จเินียร่ิงแอนด์ซัพพลาย จ ากัด 14,980.00 ราคาเหมาะสม

ห้องน้ าชายชั้น 2 อาคารจอดรถ

32 จา้งซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ (สวพ.) 13,375.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 13,375.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 13,375.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 11 จาก 13
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33 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับเสียงไมโครโฟน (สพข.) 2,140.00 ตกลงราคา บริษทั ออดิโอ เอน็จิเนยีร่ิง เซอร์วิส จ ากดั 2,140.00 บริษทั ออดิโอ เอน็จิเนยีร่ิง เซอร์วิส จ ากดั 2,140.00 ราคาเหมาะสม

34 จ้างซักท าความสะอาดและซ่อมแซมผ้าม่าน 28,558.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สิทธิพร 56 28,558.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สิทธิพร 56 28,558.30 ราคาเหมาะสม

35 จา้งซ่อมเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ (สพข.) 33,630.10 ตกลงราคา บริษทั ออดิโอ เอน็จิเนยีร่ิง เซอร์วิส จ ากดั 33,630.10 บริษทั ออดิโอ เอน็จิเนยีร่ิง เซอร์วิส จ ากดั 33,630.10 ราคาเหมาะสม

36 จา้งลับใบมีดเคร่ืองตัดกระดาษ 240.00 ตกลงราคา เงินสด 240.00 เงินสด 240.00 ราคาเหมาะสม

37 จา้งซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ (กลุ่มงานสารบรรณ) 3,745.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,745.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,745.00 ราคาเหมาะสม

38 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 3,905.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,905.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,905.50 ราคาเหมาะสม

39 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 1,230.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ราคาเหมาะสม

40 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 1,230.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ราคาเหมาะสม

41 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 1,230.50 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ราคาเหมาะสม

42 จา้งซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศกศ.) 1,284.00 ตกลงราคา ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,284.00 ร้าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,284.00 ราคาเหมาะสม

43 จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ราชการ 120.00 ตกลงราคา เงินสด 120.00 เงินสด 120.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่ 12 จาก 13
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44 ซ้ือเคมีส าหรับสระว่ายน้ า 12,091.00 ตกลงราคา บริษัท ซาคานา พูล แอนด์ สวิม จ ากดั 12,091.00 บริษัท ซาคานา พูล แอนด์ สวิม จ ากดั 12,091.00 ราคาเหมาะสม

45 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส านกังาน ก.พ. 49,155.80 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ.เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 49,155.80 บริษัท จ.ีเอม็.เอฟ.เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 49,155.80 ราคาเหมาะสม

46 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 18,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 18,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไทยแสน บริการ 24,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 27,000.00 

47 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 64,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 64,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 60,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไทยแสน บริการ 68,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 70,000.00 

48 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,400.00 ตกลงราคา 1. นายธรรมนูญ รังทอง 8,400.00 นายธรรมนูญ รังทอง 8,400.00 ราคาต่ าสุด

2. นายประธาน ปทุมมาศ 8,700.00 

3. นายปราณีต พาธูปทอง 9,000.00 

49 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 7,800.00 ตกลงราคา 1. นางก ีแซ่เล้า 7,800.00 นางก ีแซ่เล้า 7,800.00 ราคาต่ าสุด

2. นายกฤษฎา แสนบุราณ 84,000.00 

3. นายพินิจ เรวงค์ 9,000.00 

 

หนา้ที ่ 13 จาก 13


