
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินโครงการ 500,000.00 ตกลง สมาคมการจดัการธุรกิจ 500,000.00 สมาคมการจดัการธุรกิจ 500,000.00 ยื�นขอ้เสนอ
ประเมินผลการนาํระบบพนกังาน แห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย ดา้นเทคนิคดีที�สุด

ราชการไปใชใ้นการบริหารทรัพยากร และผา่นเกณฑ์

บุคคลภาครัฐ ที�กาํหนด
ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2552
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื6อเครื�องกวนผสมใตน้ํ6า 109,200.00 สอบราคา 1. บริษทั เอน็วเิทรด เอน็จิเนียริ�ง 57,780.00 บริษทั เอน็วเิทรด 57,780.00 เสนอรายละเอียด

    จาํกดั เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั คุณลกัษณะ
2. บริษทั ทอพเทค จาํกดั 92,400.00 ตรงตามที� สกพ.

3. บริษทั เอน็.เอ.เอฟ. อินเตอร์- 107,000.00 กาํหนด
    ซพัพลาย (2003) จาํกดั ราคาตํ�าสุด
4. บริษทั เอสคิวซี เซอร์วสิ 139,000.00 
    เซ็นเตอร์ จาํกดั
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาก่อสร้างแท่นฐานพระบรม 4,707,000.00 พิเศษ 1. หจก. ป.ว.ช. ลิขิตการสร้าง 4,700,000.00 หจก. ป.ว.ช. ลิขิตการสร้าง 4,700,000.00 เสนอรายละเอียด

ราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จ 2. บริษทั ดาํรงก่อสร้างวศิว จาํกดั 5,350,000.00 ตรงตามที� สกพ.

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 3. หจก. แชฟ้า 5,150,000.00 กาํหนด
ราคาเหมาะสม

2 จา้งดาํเนินการจดัพิมพห์นงัสือ 150,000.00 พิเศษ บริษทั คอนโทรล ดาตา้ 140,000.00 บริษทั คอนโทรล ดาตา้ 140,000.00 เสนอรายละเอียด

รับรองผลการสอบภาค ก. ของ ก.พ. (ประเทศไทย) จาํกดั (ประเทศไทย) จาํกดั ตรงตามที� สกพ.

กาํหนด
ราคาเหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื6อวสัดุงานบา้นงานครัว 8,731.20 ตกลงราคา บริษทั ไฮแลนด ์อุตสาหกรรม จาํกดั 8,731.20 บริษทั ไฮแลนด ์อุตสาหกรรม จาํกดั 8,731.20 ราคาเหมาะสม

2 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 30,225.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 30,225.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 30,225.00 ราคาตํ�าสุด
2. ร้านมี มี� มาร์เก็ตติ6ง 32,550.00 

3 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 1,797.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 1,797.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,797.60 ราคาเหมาะสม

4 จา้งพิมพก์าร์ดพระบรมราโชวาท 59,706.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 59,706.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 59,706.00 ราคาตํ�าสุด
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ ์ 67,410.00 
เนื�องในวนัขา้ราชการพลเรือน 3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมด็ทรายพริ6นติ6ง 72,225.00 

5 จา้งถ่ายเอกสาร 81.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี6  ปริ6น 81.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี6  ปริ6น 81.00 ราคาเหมาะสม5 จา้งถ่ายเอกสาร 81.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี6  ปริ6น 81.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี6  ปริ6น 81.00 ราคาเหมาะสม

6 จา้งเหมาจดัหอ้งประชุมสุขมุนยัประดิษฐ 1,900.00 ตกลงราคา เงินสด 1,900.00 เงินสด 1,900.00 ราคาเหมาะสม

สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี
7 จา้งจดัทาํรูปเล่มหนงัสือกฎหมายลูกบท 4,810.00 ตกลงราคา เงินสด 4,810.00 เงินสด 4,810.00 ราคาเหมาะสม

"สรุปสาระสาํคญั กฎ ก.พ.  ขอ้บงัคบั
ระเบียบ หนงัสือเวยีนเพื�อออกตาม
พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551"

8 จา้งไสกาวปกหนงัสือ 4,847.74 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ6ง เซ็นเตอร์ 4,847.74 คณะบุคคล ไบน์ดิ6ง เซ็นเตอร์ 4,847.74 ราคาเหมาะสม

9 จา้งถ่ายเอกสาร 2,302.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี6  ปริ6น 2,302.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี6  ปริ6น 2,302.00 ราคาเหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

10 ซื6อวสัดุงานบา้นงานครัว 8,239.00 ตกลงราคา บริษทั ฟาร์อิสตเ์พียร์เลส (ไทยแลนด)์ 1968 จาํกดั 8,239.00 บริษทั ฟาร์อิสตเ์พียร์เลส (ไทยแลนด)์ 1968 จาํกดั 8,239.00 ราคาเหมาะสม

11 ซื6อวสัดุงานบา้นงานครัว 88,596.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 88,596.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 88,596.00 ราคาเหมาะสม

12 จา้งทาํตรายาง 560.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 560.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 560.00 ราคาเหมาะสม

13 จา้งพมิพห์นงัสือเรื�อง "ความขดัแยง้กนั 74,700.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 74,700.00 บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 74,700.00 ราคาตํ�าสุด
ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและ 2. สาํนกัพิมพศ์ูนยส์่งเสริมวชิาการ 104,325.00 
ผลประโยชน์ส่วนรวม" (Confict of Interests) 3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สาํนกัพิมพฟ์ิสิกส์เซ็นเตอร์ 105,000.00 

14 จา้งพิมพห์นงัสือคุณธรรมและจริยธรรม 97,905.00 ตกลงราคา 1. บริษทั โปรเกรส อินฟอร์เมชั�น จาํกดั 97,905.00 บริษทั โปเกรส อินฟอร์เมชั�น จาํกดั 97,905.00 ราคาตํ�าสุด14 จา้งพิมพห์นงัสือคุณธรรมและจริยธรรม 97,905.00 ตกลงราคา 1. บริษทั โปรเกรส อินฟอร์เมชั�น จาํกดั 97,905.00 บริษทั โปเกรส อินฟอร์เมชั�น จาํกดั 97,905.00 ราคาตํ�าสุด
ของผูบ้ริหาร 2. HD Corporation Co.,Ltd. 128,400.00 

3. บริษทั นีโอเซฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 144,450.00 
15 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 4,532.52 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 4,532.52 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 4,532.00 ราคาเหมาะสม

16 จา้งพิมพห์นงัสือเรื�อง  "๘๐ พรรษา 27,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สาํนกัพิมพฟ์ิสิกส์เซ็นเตอร์ 27,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สาํนกัพิมพฟ์ิสิกส์เซ็นเตอร์ 27,500.00 ราคาตํ�าสุด
มหามงคล ร่วมใจเรียนรู้ตามรอย 2. เอ พี เฟรมเวอร์ค 29,500.00 
พระยคุลบาท" 3. บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 31,000.00 

17 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 22,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 22,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 22,000.00 ราคาตํ�าสุด
พร้อมพิมพโ์ลโก้ 2. ร้านมี มี� มาร์เก็ตติ6ง 24,000.00 

3. บริษทั ป.ตระกลูวิศวกรรม จาํกดั 26,215.00 
18 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 10,700.00 ตกลงราคา 1. ร้านปกรณ์ 10,700.00 ร้านปกรณ์ 10,700.00 ราคาตํ�าสุด

พร้อมพิมพโ์ลโก้ 2. บริษทั เอดดูเคเตอร์ จาํกดั 11,984.00
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

19 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 59,706.00 ตกลงราคา บริษทั ของเล่นของใคร จาํกดั 59,706.00 บริษทั ของเล่นของใคร จาํกดั 59,706.00 ราคาเหมาะสม

พร้อมพิมพโ์ลโก้

20 จา้งถ่ายเอกสาร 589.00 ตกลงราคา ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 589.00 ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 589.00 ราคาเหมาะสม

21 จา้งถ่ายเอกสาร 2,323.40 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี6  ปริ6น 2,323.40 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี6  ปริ6น 2,323.40 ราคาเหมาะสม

22 ซื6อนํ6าดื�ม 11,110.88 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิ_ หยดทิพย ์จาํกดั 11,110.88 บริษทั บริสุทธิ_ หยดทิพย ์จาํกดั 11,110.88 ราคาเหมาะสม

23 จา้งซ่อมแซมเคาน์เตอร์ 74,900.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 74,900.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 74,900.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง23 จา้งซ่อมแซมเคาน์เตอร์ 74,900.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 74,900.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 74,900.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

หนา้หอ้งออกกาํลงักาย สกพ. นนทบุรี มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

24 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื-องปรับอากาศ 38,948.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ-ง & 38,948.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ-ง & 38,948.00 "
แบบแยกส่วน อาคาร 1 ชั5น 1 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

25 ซื6อวสัดุเบด็เตล็ด 3,156.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัพรรดิ_ ฮาร์ดแวร์ 3,156.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัพรรดิ8 ฮาร์ดแวร์ 3,156.50 ราคาเหมาะสม

26 ซื6อตน้ไม้ 1,550.00 ตกลงราคา ร้านสวนเจริญ 1,550.00 ร้านสวนเจริญ 1,550.00 ราคาเหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

27 จา้งซ่อมแซมและปรับปรุง อาคาร 6 19,559.60 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 19,559.60 ร้านทิวาริม 19,559.60 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

ชั6น 2  และ ชั6น 3 มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

28 จา้งเหมาซ่อมคู่สายโทรศพัท์ 19,800.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ_  นิสภคัรกุล 19,800.00 นายไชยฤทธิ8  นิสภคัรกุล 19,800.00 "
ของหน่วยงานต่าง ๆ

29 จา้งซ่อมแซมพื6นเวทีและผนงั 82,976.04 ตกลงราคา บริษทั  เอน็เจ อินทีเรีย คอร์ปอเรชั�น  82,976.04 บริษทั  เอน็เจ อินทีเรีย คอร์ปอเรชั-น  82,976.04 "29 จา้งซ่อมแซมพื6นเวทีและผนงั 82,976.04 ตกลงราคา บริษทั  เอน็เจ อินทีเรีย คอร์ปอเรชั�น  82,976.04 บริษทั  เอน็เจ อินทีเรีย คอร์ปอเรชั-น  82,976.04 "
ดา้นขา้งเวที หอสุขมุนยัประดิษฐ จาํกดั จาํกดั

30 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ 33,277.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 33,277.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ-ง & 33,277.00 "
หอ้งฝ่ายบริหาร อาคาร 1 ชั6น 2 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั
สกพ. กรุงเทพ ฯ

31 จา้งขนยา้ยครุภณัฑ ์ของสาํนกัตรวจสอบ 12,350.00 ตกลงราคา บริษทั  เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั�น  12,350.00 บริษทั  เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั-น  12,350.00 "
และประเมินผลกาํลงัคน จาํกดั จาํกดั

32 จา้งซ่อมเครื�องพิมพอ์อฟเซท 4,467.00 ตกลงราคา ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 4,467.00 ร้านนิตยช์ยั ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 4,467.00 "

33 จา้งขนยา้ยครุภณัฑแ์ละกล่องใส่เอกสาร 5,200.00 ตกลงราคา นายไสว มั�นคาํ 5,200.00 นายไสว มั-นคาํ 5,200.00 "

34 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 10,000.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 10,000.00 ร้านทองสุขคาํดี 10,000.00 ราคาเหมาะสม
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35 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 9,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 9,000.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 9,000.00 ราคาเหมาะสม

36 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 1,498.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,498.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,498.00 ราคาเหมาะสม

37 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 2,523.06 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,523.06 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,523.06 ราคาเหมาะสม

38 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 856.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 856.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 856.00 ราคาเหมาะสม

39 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 4,708.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,708.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,708.00 ราคาเหมาะสม

40 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 690.00 ตกลงราคา ร้านมั-นคง GEDGET 690.00 ร้านมั-นคง GEDGET 690.00 ราคาเหมาะสม

41 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 1,498.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,498.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,498.00 ราคาเหมาะสม

42 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 2,204.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,204.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,204.20 ราคาเหมาะสม

43 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 399.00 ตกลงราคา คาร์ฟูร์ 399.00 คาร์ฟูร์ 399.00 ราคาเหมาะสม

44 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 12,398.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 12,398.00 ร้านทองสุขคาํดี 12,398.00 ราคาเหมาะสม

45 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 9,139.94 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,139.94 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,139.94 ราคาเหมาะสม
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46 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 22,149.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 22,149.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 22,149.00 ราคาเหมาะสม

47 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 6,041.22 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,041.22 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,041.22 ราคาเหมาะสม

48 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 5,136.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,136.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5,136.00 ราคาเหมาะสม

49 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 4,247.90 ตกลงราคา บริษทั แอดไวซ์ คอมพิวเตอร์ จาํกดั 4,247.90 บริษทั แอดไวซ์ คอมพิวเตอร์ จาํกดั 4,247.90 ราคาเหมาะสม

50 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 4,725.44 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 4,725.44 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 4,725.44 ราคาเหมาะสม

51 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 5,346.58 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 5,346.58 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 5,346.58 ราคาเหมาะสม

52 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 27,701.23 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 27,701.23 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 27,701.23 ราคาเหมาะสม

53 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 345.00 ตกลงราคา บริษทั ซีพี ออลล ์(มหาชน) จาํกดั 345.00 บริษทั ซีพี ออลล ์(มหาชน) จาํกดั 345.00 ราคาเหมาะสม

54 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 26,750.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 26,750.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 26,750.00 ราคาเหมาะสม

55 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 31,415.20 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 31,415.20 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 31,415.20 ราคาเหมาะสม

56 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 47,080.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 47,080.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 47,080.00 ราคาเหมาะสม
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57 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 48,150.00 ตกลงราคา บริษทั โอเชี�ยนเปเปอร์ จาํกดั 48,150.00 บริษทั โอเชี-ยนเปเปอร์ จาํกดั 48,150.00 ราคาเหมาะสม

58 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 48,234.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 48,234.00 ร้านทองสุขคาํดี 48,234.00 ราคาเหมาะสม

59 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 37,150.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 37,150.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 37,150.40 ราคาเหมาะสม

60 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 2,030.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 2,030.00 ร้านอุดมพานิช 2,030.00 ราคาเหมาะสม

61 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 49,990.40 ตกลงราคา บริษทั พี.พี.เอม็.ซพัพลาย จาํกดั 49,990.40 บริษทั พี.พี.เอม็.ซพัพลาย จาํกดั 49,990.40 ราคาเหมาะสม

62 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 37,401.88 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 37,401.88 ร้านทองสุขคาํดี 37,401.88 ราคาเหมาะสม

63 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 8,132.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,132.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,132.00 ราคาเหมาะสม

64 ซื6อวสัดุโสตทศันูปกรณ์ 8,988.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 8,988.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 8,988.00 ราคาเหมาะสม

65 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 28,119.60 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 28,119.60 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 28,119.60 ราคาเหมาะสม

66 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 29,986.75 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 29,986.75 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 29,986.75 ราคาเหมาะสม

67 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 19,420.50 ตกลงราคา บริษทั ชยัมั�นคง (1995) จาํกดั 19,420.50 บริษทั ชยัมั�นคง (1995) จาํกดั 19,420.50 ราคาเหมาะสม
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68 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 27,815.72 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 27,815.72 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 27,815.72 ราคาเหมาะสม

69 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 14,464.26 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 14,464.26 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 14,416.26 ราคาเหมาะสม

70 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 20,758.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 20,758.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 20,758.00 ราคาเหมาะสม

71 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 4,691.95 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,691.95 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,691.95 ราคาเหมาะสม

72 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 22,058.05 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 22,085.05 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 22,085.05 ราคาเหมาะสม

73 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 5,649.60 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 5,649.60 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 5,649.60 ราคาเหมาะสม

74 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 14,766.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 14,766.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 14,766.00 ราคาเหมาะสม

75 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 8,563.21 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 8,563.21 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 8,563.21 ราคาเหมาะสม

76 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 1,669.20 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,669.20 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,669.20 ราคาเหมาะสม

77 ซื6อหนงัสือภาษาองักฤษ 17,600.00 ตกลงราคา เงินสด 17,600.00 เงินสด 17,600.00 ราคาเหมาะสม

78 ซื6อหนงัสือภาษาองักฤษ 22,514.00 ตกลงราคา เงินสด 22,514.00 เงินสด 22,514.00 ราคาเหมาะสม
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79 ซื6อหนงัสือประกอบการฝึกอบรม 30,000.00 ตกลงราคา เงินสด 30,000.00 เงินสด 30,000.00 ราคาเหมาะสม

80 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 7,907.30 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,907.30 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,907.30 ราคาเหมาะสม

81 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 10,379.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 10,379.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 10,379.00 ราคาเหมาะสม

82 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 6,598.69 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,598.69 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,598.69 ราคาเหมาะสม

83 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 244.00 ตกลงราคา เงินสด 244.00 เงินสด 244.00 ราคาเหมาะสม

84 ซื6อพวงมาลา 3,000.00 ตกลงราคา ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอริส 3,000.00 ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอริส 3,000.00 ราคาเหมาะสม

85 ซื6อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 5,405.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 5,405.00 ร้านแตงโมสาส์น 5,405.00 ราคาเหมาะสม

86 ซื6อวารสารวชิาการต่างประเทศ 99,290.00 ตกลงราคา บริษทั นิพนธ์ จาํกดั 99,290.00 บริษทั นิพนธ์ จาํกดั 99,290.00 ราคาเหมาะสม

87 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 5,136.00 ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 5,136.00 บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 5,136.00 ราคาเหมาะสม

88 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 246.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 246.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 246.10 ราคาเหมาะสม

89 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 853.86 ตกลงราคา บริษทั ซนัม่าซอฟท ์จาํกดั 853.86 บริษทั ซนัม่าซอฟท ์จาํกดั 853.86 ราคาเหมาะสม
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90 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 523.23 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 523.23 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 523.23 ราคาเหมาะสม

91 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 3,424.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,424.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,424.00 ราคาเหมาะสม

92 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 8,740.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 8,740.50 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 8,740.50 ราคาเหมาะสม

93 ซื6อวสัดุสาํนกังาน 47,741.05 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 47,741.05 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 47,741.05 ราคาเหมาะสม

94 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 4,000.00         ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 4,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที�ยวเพื�อการศึกษา จาํกดั 4,200.00         2. บริษทั ศูนยท์่องเที�ยวเพื�อการศึกษา จาํกดั 4,200.00         
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 4,500.00         

95 เช่ารถตูป้รับอากาศ 9,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 9,500.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 9,500.00 ราคาเหมาะสม

96 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,500.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,500.00 ราคาเหมาะสม

97 เช่ารถตูป้รับอากาศ 9,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เวคินทร์ แทรเวล 9,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เวคินทร์ แทรเวล 9,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 15,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 18,000.00 

98 เช่ารถบสัปรับอากาศ 26,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เวคินทร์ แทรเวล 26,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 26,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยแสนบริการ 28,000.00 
3.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์ แทรเวล 30,000.00 
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99 เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 4,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 4,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที�ยวเพื�อการศึกษา จาํกดั 4,400.00 
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 4,500.00 

100 เช่ารถตูป้รับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 7,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 7,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที�ยวเพื�อการศึกษา จาํกดั 7,600.00 

101 เช่ารถตูป้รับอากาศ 9,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 9,500.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 9,500.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที�ยวเพื�อการศึกษา จาํกดั 10,000.00 
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 10,500.00 

102 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 8,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 8,000.00 ราคาตํ�าสุด102 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา 8,000.00 8,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 8,500.00 
3. บริษทั ศูนยท์่องเที�ยวเพื�อการศึกษา จาํกดั 8,800.00 

103 เช่ารถบสัปรับอากาศ 6,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวิชญ ์ แทรเวล 6,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์ แทรเวล 6,500.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 7,500.00 

104 เช่ารถตูป้รับอากาศ 30,067.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 30,067.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 30,067.00 ราคาตํ�าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 31,000.00 

105 เช่ารถบสัปรับอากาศ 6,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวิชญ ์ แทรเวล 6,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์ แทรเวล 6,500.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 7,500.00 

106 เช่ารถบสัปรับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวิชญ ์ แทรเวล 8,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์ แทรเวล 8,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 9,000.00 

107 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,500.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,500.00 ราคาเหมาะสม
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108 เช่ารถบสัปรับอากาศ 100,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนานนท ์แทรเวล 100,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนานนท์ 100,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ออมทรัพย ์แทรเวล 133,000.00 
3. บริษทั ภมรประวตัิ จาํกดั 126,000.00 

109 เช่ารถตูป้รับอากาศ 10,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 10,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 10,000.00 ราคาเหมาะสม

110 เช่ารถตูป้รับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 12,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 12,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 12,500.00 

111 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,500.00 ตกลงราคา บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 5,500.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 5,500.00 ราคาเหมาะสม

112 เช่ารถบสัปรับอากาศ 33,000.00 ตกลงราคา 1. นายพุทธิพงศ ์ ชูธรรม 33,000.00 นายพุทธิพงศ ์ชูธรรม 33,000.00 ราคาตํ�าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 36,000.00 
3. บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 46,000.00 

113 เช่ารถบสัปรับอากาศ 23,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางบวัลิตเติ6ลทวัร์ 23,500.00  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางบวัลิตเติ6ลทวัร์ 23,500.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั คาํแสดพฒันา จาํกดั 28,000.00
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