
ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ๎างด าเนินโครงการเผยแพรํ 198,500.00 พิเศษ 1. บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 198,000.00 บริษทั โกลบอลอนิเตอร์คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั 195,000.00 เสนอรายละเอียด

ผลการเรียนร๎ูและประสบการณ์จาก 2. บริษัท คาริสมํา มีเดีย จ ากัด 217,000.00 งานจ๎างฯ

การฝึกอบรมของกลํุมก าลังคน ตรงตามที่

คุณภาพ ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 จ๎างเหมาจัดท าส่ือส าหรับ 624,000.00 พิเศษ 1. บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 502,900.00 บริษทั โกลบอลอนิเตอร์คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั 450,000.00 เสนอรายละเอียด

โครงการ "แสดงผลงานวิจัยนักเรียน 2. บริษัท คาริสมํา มีเดีย จ ากัด 560,000.00 งานจ๎างฯ

ทุนรัฐบาล : งานวิจัยก๎าวไกลน าไทย ตรงตามที่

สํูสากล" ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2557
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1 ซ้ือน้ าด่ืม 14,547.72 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย ์จ ากดั 14,547.72 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย ์จ ากดั 14,547.72 ราคาเหมาะสม

2 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 49,755.00 ตกลงราคา บริษัท ฟาร์อีสต์เพยีร์เลส (ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด 49,755.00 บริษัท ฟาร์อีสต์เพยีร์เลส (ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด 49,755.00 ราคาเหมาะสม

3 ซ้ือน้ าด่ืม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 ราคาเหมาะสม

4 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ราคาเหมาะสม

5 จ๎างพิมพ์หนังสือก าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556 80,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 80,000.00 บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 80,000.00 ราคาต่ าสุด
2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด เลย ์โปรเซส 84,000.00 
3. บริษัท เวิร์ค แอคชวลล่ี จ ากัด 87,200.00 

6 จ๎างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

7 จ๎างเคลือบลามิเนตด๎าน 1,404.38 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,404.38 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,404.38 ราคาเหมาะสม

8 จ๎างเข๎าเลํมไสกาว 3,210.00 ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,210.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากดั ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,210.00 ราคาเหมาะสม

9 จา๎งท าซองแบบทดสอบ PVC ขนาดพิเศษ 11,128.00 ตกลงราคา บริษทั อรุณสยาม ยนูิพลาสต์ จ ากัด 11,128.00 บริษัท อรุณสยาม ยูนิพลาสต์ จ ากัด 11,128.00 ราคาเหมาะสม

10 จ๎างพิมพ์หนังสือ เร่ือง การด าเนินการทางวินัย 97,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 97,500.00 บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 97,500.00 ราคาต่ าสุด
ของขา๎ราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. 2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด เลย ์โปรเซส 105,000.00 
วําด๎วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 3. บริษัท เวิร์ค แอคชวลล่ี จ ากัด 112,500.00 
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11 จ๎างท ากระเป๋าใสํเอกสาร 30,000.00 ตกลงราคา 1. ร๎านกระเป๋าอิศรา (นายอิศรา ศรีวะรมย)์ 30,000.00 ร๎านกระเป๋าอศิรา (นายอศิรา ศรีวะรมย์) 30,000.00 ราคาต่ าสุด
พร๎อมพิมพ์โลโก๎ส านักงาน ก.พ. 2. ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ ออล พรีเมียม 35,000.00 

3. ร๎านคิดดี พรีเมียม 40,000.00 
12 จ๎างท าตรายาง 1,786.90 ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สากลตรายางและการพิมพ์ 1,786.90 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สากลตรายางและการพิมพ์ 1,786.90 ราคาเหมาะสม

13 จ๎างถํายเอกสาร 1,208.00 ตกลงราคา ร๎านดับเบิล้คิวซี 1,208.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 1,208.00 ราคาเหมาะสม

14 จ๎างพิมพ์หนังสือแนะน าส านักงาน ก.พ. 94,695.00 ตกลงราคา 1. บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จ ากดั 94,695.00 บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จ ากัด 94,695.00 ราคาต่ าสุด
 เป็นภาษาอังกฤษ 2. บริษทั เมจคิ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1,025,000.00 

3. ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สเปกไทป์ 113,420.00 
15 จ๎างพิมพ์หนังสือ "รายงานสถานภาพ 99,510.00 ตกลงราคา 1. บริษัท อพัทรูย ูครีเอทนิว จ ากดั 99,510.00 บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จ ากัด 99,510.00 ราคาต่ าสุด

การบริหารทรัพยากรบคุคลของข๎าราชการพลเรือน 2. บริษัท ชูกิจ การพิมพ์ จ ากัด 109,675.00 
ปีงบประมาณ 2556" 3. บริษัท พีเค แม็กซ์ดีไซน ์จ ากัด 116,630.00 

16 จ๎างถํายเอกสาร 78,960.00 ตกลงราคา 1. ร๎านดับเบิล้คิวซี 78,960.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 78,960.00 ราคาต่ าสุด
2. ห๎างหุน๎สํวนสามัญก๏อปปี ้ปร้ิน 88,830.00 
3. ร๎าน Hi Speed Copy Print 98,700.00 

17 จ๎างเผยแพรํประชาสัมพันธ์ 99,900.55 ตกลงราคา 1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๏ป จ ากัด (มหาชน) 99,900.55 บริษทั เนชัน่ มลัติมเีดีย กรุ๏ป จ ากดั (มหาชน) 99,900.55 ราคาต่ าสุด
ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2. บริษัท โพสต์ พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 154,593.60 

18 จ๎างพิมพ์หนังสือวิชาการประจ าปี 2557 99,991.50 ตกลงราคา 1. บริษัท ฐานบัณฑิต จ ากัด 99,991.50 บริษัท ฐานบัณฑิต จ ากัด 99,991.50 ราคาต่ าสุด
สถาบันพัฒนาข๎าราชการพลเรือน 2. หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั เทพเพ็ญวานิสย์ 105,000.00 

3. บริษัท ตรัยโปร กราฟฟิค จ ากัด 138,030.00 
4. บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 160,000.00 
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19 จ๎างท ากระเป๋าใสํเอกสาร 57,200.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัด 57,200.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัด 57,200.00 ราคาต่ าสุด
2. ร๎าน มี มี่ มาร์เก็ตต้ิง 66,000.00 
3. บริษทั ป.ตระกูลวิศวกรรม จ ากัด 75,328.00 

20 จ๎างพิมพ์คํูมือการด าเนินการสอบแขํงขัน 97,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 97,500.00 บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 97,500.00 ราคาต่ าสุด
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา๎รับราชการ 2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด เลย ์โปรเซส 104,000.00 
(พร๎อมแผํนซีดีรอม) 3. บริษัท เวิร์ค แอคชวลล่ี จ ากัด 107,900.00 

21 จ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 12,930.00 ตกลงราคา ร๎านดับเบิล้คิวซี 12,930.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 12,930.00 ราคาเหมาะสม

22 จ๎างถํายเอกสาร 14,000.00 ตกลงราคา 1. ร๎านดับเบิล้คิวซี 14,000.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 14,000.00 ราคาต่ าสุด
2. ห๎างหุน๎สํวนสามัญก๏อปปี ้ปร้ิน 15,750.00 

23 จ๎างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

24 จ๎างเคลือบพีวีซีใส 505.58 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ี เทรด จ ากัด 505.58 บริษัท บูรพา ย.ูว.ี เทรด จ ากัด 505.58 ราคาเหมาะสม

25 จ๎างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

26 จ๎างเคลือบลามิเนตด๎าน 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

27 จ๎างเข๎าเลํมไสกาว 8,025.00 ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 8,025.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากดั ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 8,025.00 ราคาเหมาะสม

28 จ๎างแยกสี 24,182.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 24,182.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 24,182.00 ราคาเหมาะสม
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29 จ๎างเคลือบลามิเนตด๎าน 1,404.38 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,404.38 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,404.38 ราคาเหมาะสม

30 จ๎างเข๎าเลํมไสกาว 5,136.00 ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 5,136.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากดั ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 5,136.00 ราคาเหมาะสม

31 จ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 10,560.00 ตกลงราคา ร๎านดับเบิล้คิวซี 10,560.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 10,560.00 ราคาเหมาะสม

32 จ๎างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

33 จ๎างเคลือบลามิเนตด๎าน 1,404.38 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,404.38 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,404.38 ราคาเหมาะสม

34 จ๎างท าปกใสํบนัทกึข๎อตกลงความรํวมมือระหวําง 5,885.00 ตกลงราคา 1. ห๎างหุน๎สํวนจ ากดั ภัทรการพมิพ์ 5,885.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ 5,885.00 ราคาต่ าสุด
งานในการจัดท าและพัฒนาข๎อมูล 2. บริษัท ปกปริญญา 1999 จ ากัด 75,000.00 
สารสนเทศบุคลากรภาครัฐ

35 จา๎งออกแบบและผลิต Backdrop/Roll-up 98,975.00 ตกลงราคา 1. บริษัท แอมวิชั่น จ ากัด 98,975.00 บริษัท แอมวิชั่น จ ากัด 98,975.00 ราคาต่ าสุด
และแผํนพับประชาสัมพันธ์ 2. ร๎านวราภรณ์ การพิมพ์ 105,395.00 

3. บริษัท เนลด๎า จ ากัด 116,844.00 
36 จ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 7,200.00 ตกลงราคา ร๎านดับเบิล้คิวซี 7,200.00 ร๎านดับเบิล้คิวซี 7,200.00 ราคาเหมาะสม

37 จ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 31,500.00 ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 31,500.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 31,500.00 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,871.45 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 5,871.45 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 5,871.45 ราคาเหมาะสม
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39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,885.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ 5,885.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ 5,885.00 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,226.09 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟศิเมท จ ากัด (มหาชน) 2,226.09 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 2,226.09 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,744.19 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟศิเมท จ ากัด (มหาชน) 1,744.19 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 1,744.19 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,544.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 20,544.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 20,544.00 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,116.61 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 38,116.61 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 38,116.61 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,572.50 ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,572.50 บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,572.50 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,714.80 ตกลงราคา 1.ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 31,714.80 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 31,714.80 ราคาต่ าสุด

2. ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ล้ิมพาณิชย์

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,725.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 18,725.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 18,725.00 ราคาเหมาะสม

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,675.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,675.00 บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,675.00 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,156.32 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 24,156.32 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 24,156.32 ราคาเหมาะสม
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49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,522.62 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 11,522.62 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 11,522.62 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,556.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 11,556.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 11,556.00 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,486.00 ตกลงราคา ร๎านเรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 10,486.00 ร๎านเรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 10,486.00 ราคาเหมาะสม

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,061.60 ตกลงราคา ร๎านเรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 18,061.60 ร๎านเรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 18,061.60 ราคาเหมาะสม

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 46,319.77 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 46,319.77 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 46,319.77 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 29,237.75 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 29,237.75 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 29,237.75 ราคาเหมาะสม

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 70,135.29 ตกลงราคา 1. หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 70,135.29 1. ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 70,135.29 ราคาต่ าสุด

2. ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ล้ิมพาณิชย์ 72,299.90 

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,995.43 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 15,995.43 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 15,995.43 ราคาเหมาะสม

57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 49,305.60 ราคาเหมาะสม

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,309.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 9,309.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 9,309.00 ราคาเหมาะสม
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59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,556.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 11,556.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 11,556.00 ราคาเหมาะสม

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 62,190.54 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 62,190.54 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 62,190.54 ราคาเหมาะสม

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,764.80 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 47,764.80 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 47,764.80 ราคาเหมาะสม

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 54,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัด 54,000.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัด 54,000.00 ราคาเหมาะสม

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,076.70 ตกลงราคา บริษัท แอล.พ.ีพี เทรดด้ิง จ ากัด 4,076.70 บริษัท แอล.พ.ีพี เทรดด้ิง จ ากัด 4,076.70 ราคาเหมาะสม

64 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,687.50 ตกลงราคา บริษัท อมิเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากดั 6,687.50 บริษัท อมิเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากดั 6,687.50 ราคาเหมาะสม

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 99,876.37 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 99,876.37 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 99,876.37 ราคาเหมาะสม

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,905.50 ตกลงราคา นิตยช์ัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 3,905.50 นติย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 3,905.50 ราคาเหมาะสม

67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,918.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 7,918.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 7,918.00 ราคาเหมาะสม

68 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,470.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๏ป จ ากัด 22,470.00 บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๏ป จ ากัด 22,470.00 ราคาเหมาะสม
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69 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,876.53 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 4,876.53 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 4,876.53 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 46,305.60 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 46,305.60 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 46,305.60 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,778.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 5,778.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 5,778.00 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,002.34 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 48,002.34 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 48,002.34 ราคาเหมาะสม

73 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,918.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 7,918.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 7,918.00 ราคาเหมาะสม

74 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,782.48 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 24,782.48 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 24,782.48 ราคาเหมาะสม

75 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 7,704.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 7,704.00 ราคาเหมาะสม

76 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,162.84 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,162.84 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 48,162.84 ราคาเหมาะสม

77 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,399.37 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 41,399.37 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 41,399.37 ราคาเหมาะสม

78 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,806.44 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 4,806.44 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 4,806.44 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่9 จาก 20



ล า วงเงินงบ เหตุผลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

79 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,600.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเซลเลนเต๎ 59 จ ากัด 23,600.00 บริษัท เอ็กเซลเลนเต๎ 59 จ ากัด 23,600.00 ราคาเหมาะสม

80 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 6,420.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 6,420.00 ราคาเหมาะสม

81 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,981.30 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 5,981.30 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 5,981.30 ราคาเหมาะสม

82 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,021.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 13,021.90 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 13,021.90 ราคาเหมาะสม

83 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,088.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 41,088.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ ากัด 41,088.00 ราคาเหมาะสม

84 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,056.70 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 19,056.70 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 19,056.70 ราคาเหมาะสม

85 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,216.25 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟศิเมท จ ากัด (มหาชน) 6,216.25 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 6,216.25 ราคาเหมาะสม

86 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,953.14 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 9,953.14 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 9,953.14 ราคาเหมาะสม

87 ซ้ือวัสดุส านักงาน 97,990.00 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 97,990.00 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 97,990.00 ราคาเหมาะสม

88 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,191.75 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เรียมแก๎วฯ 10,191.75 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เรียมแก๎วฯ 10,191.75 ราคาเหมาะสม
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89 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,000.00 ตกลงราคา ร๎านสองแย๎มงอกงาม 4,000.00 ร๎านสองแย๎มงอกงาม 4,000.00 ราคาเหมาะสม

90 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,150.00 ตกลงราคา ร๎าน อ.เฉลิมศรี 7,150.00 ร๎าน อ.เฉลิมศรี 7,150.00 ราคาเหมาะสม

91 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,360.00 ตกลงราคา ร๎านสองแย๎มงอกงาม 11,360.00 ร๎านสองแย๎มงอกงาม 11,360.00 ราคาเหมาะสม

92 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,739.12 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 47,739.12 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 47,739.12 ราคาเหมาะสม

93 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,812.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 33,812.00 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 33,812.00 ราคาเหมาะสม

94 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,335.05 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 16,335.05 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 16,335.05 ราคาเหมาะสม

95 ซ้ือวัสดุส านักงาน 57,992.93 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 57,992.93 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 57,992.93 ราคาเหมาะสม

96 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,036.00 ตกลงราคา ร๎าน อ.เฉลิมศรี 16,036.00 ร๎าน อ.เฉลิมศรี 16,036.00 ราคาเหมาะสม

97 ซ้ือวัสดุส านักงาน 42,917.70 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 42,917.70 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 42,917.70 ราคาเหมาะสม

98 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,991.25 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 39,991.25 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 39,991.25 ราคาเหมาะสม
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99 ซ้ือกระเป๋า 12,600.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัด 12,600.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัด 12,600.00 ราคาเหมาะสม

100 ซ้ือวัสดุส านักงาน 34,748.63 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 34,748.63 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 34,748.63 ราคาเหมาะสม

101 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,678.00 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 2,678.00 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 2,678.00 ราคาเหมาะสม

102 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,995.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนสามัญ อุดมสาส์น 48,995.00 ห๎างหุน๎สํวนสามัญ อุดมสาส์น 48,995.00 ราคาเหมาะสม

103 ซ้ือวัสดุส านักงาน 93,568.29 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 93,568.29 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 93,568.29 ราคาเหมาะสม

104 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,897.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนสามัญ อุดมสาส์น 38,897.00 ห๎างหุน๎สํวนสามัญ อุดมสาส์น 38,897.00 ราคาเหมาะสม

105 ซ้ือวัสดุส านักงาน 63,333.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนสามัญ อุดมสาส์น 63,333.00 ห๎างหุน๎สํวนสามัญ อุดมสาส์น 63,333.00 ราคาเหมาะสม

106 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,885.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนสามัญ อุดมสาส์น 49,885.00 ห๎างหุน๎สํวนสามัญ อุดมสาส์น 49,885.00 ราคาเหมาะสม

107 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,918.00 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 9,918.00 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 9,918.00 ราคาเหมาะสม

108 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,050.00 ตกลงราคา ร๎านหัตถกรรมบางไทร 4,050.00 ร๎านหัตถกรรมบางไทร 4,050.00 ราคาเหมาะสม
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109 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,486.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 10,486.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 10,486.00 ราคาเหมาะสม

110 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,306.00 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 21,306.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 21,306.00 ราคาเหมาะสม

111 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,519.45 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 13,519.45 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 13,519.45 ราคาเหมาะสม

112 ซ้ือหนังสือวิชาการตํางประเทศ 16,709.40 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะบุ๏คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 16,709.40 บริษัท คิโนะคูนิยะบุ๏คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 16,709.40 ราคาเหมาะสม

113 ซ้ือหนังสือวิชาการตํางประเทศ 28,316.00 ตกลงราคา บริษัท เอเซียบุ๏คส จ ากัด 28,316.00 บริษัท เอเซียบุ๏คส จ ากัด 28,316.00 ราคาเหมาะสม

114 ซ้ือหนังสือวิชาการตํางประเทศ 32,612.40 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะบุ๏คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 32,612.40 บริษัท คิโนะคูนิยะบุ๏คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 32,612.40 ราคาเหมาะสม

115 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,940.00 ตกลงราคา ร๎านแตงโมสาส์น 7,940.00 ร๎านแตงโมสาส์น 7,940.00 ราคาเหมาะสม

116 ซ้ือหนังสือวิชาการตํางประเทศ 11,898.17 ตกลงราคา สมาคมการบริหารทรัพยากรบุคคล 11,898.17 สมาคมการบริหารทรัพยากรบุคคล 11,898.17 ราคาเหมาะสม

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ของประเทศสหรัฐอเมริกา

117 ซ้ือหนังสือวิชาการตํางประเทศ 1,909.64 ตกลงราคา สมาคมการบริหารทรัพยากรบุคคล 1,909.64 สมาคมการบริหารทรัพยากรบุคคล 1,909.64 ราคาเหมาะสม

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ของประเทศสหรัฐอเมริกา

118 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,988.78 ตกลงราคา ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 24,988.78 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วิริยะ 1995 24,988.78 ราคาเหมาะสม
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119 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,098.10 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด์ จ ากัด 4,098.10 บริษัท เนชั่นไวด์ จ ากัด 4,098.10 ราคาเหมาะสม

120 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 19,260.00 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 19,260.00 ราคาเหมาะสม

121 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,811.00 ตกลงราคา นิตยช์ัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 7,811.00 นติย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 7,811.00 ราคาเหมาะสม

122 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,852.50 ตกลงราคา บริษัท อมิเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากดั 16,852.50 บริษัท อมิเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากดั 16,852.50 ราคาเหมาะสม

123 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,638.00 ตกลงราคา เค พี เอส การชําง 3,638.00 เค พี เอส การชําง 3,638.00 ราคาเหมาะสม

124 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,237.79 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 16,237.79 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 16,237.79 ราคาเหมาะสม

125 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,837.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 41,837.00 บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 41,837.00 ราคาเหมาะสม

126 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,253.30 ตกลงราคา ธีรศักด์ิ การพิมพ์ 16,253.30 ธีรศักด์ิ การพิมพ์ 16,253.30 ราคาเหมาะสม

127 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,771.80 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 15,771.80 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 15,771.80 ราคาเหมาะสม

128 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,889.66 ตกลงราคา บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 32,889.66 บริษัท ต๎นไม๎ทอง จ ากัด 32,889.66 ราคาเหมาะสม
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129 จ๎างซํอมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กค.) 2,033.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,033.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,033.00 ราคาเหมาะสม

130 จ๎างบริการดับไฟบริเวณส านักงาน ก.พ. 460.00 ตกลงราคา การไฟฟ้านครหลวง 460.00 การไฟฟ้านครหลวง 460.00 ราคาเหมาะสม

131 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพค.) 2,247.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,247.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,247.00 ราคาเหมาะสม

132 จ๎างซํอมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศสล.) 2,033.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,033.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,033.00 ราคาเหมาะสม

133 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 1,551.50 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,551.50 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,551.50 ราคาเหมาะสม

134 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศกศ.) 2,247.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,247.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,247.00 ราคาเหมาะสม

135 จ๎างซํอมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศสล.) 2,033.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,033.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,033.00 ราคาเหมาะสม

136 จ๎างซํอมจอคอมพิวเตอร์ (ศสล.) 1,819.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,819.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,819.00 ราคาเหมาะสม

137 จ๎างซํอมเคร่ืองโทรสาร (ศกส.) 3,210.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,210.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,210.00 ราคาเหมาะสม

138 จ๎างซํอมเคร่ืองเจาะกระดาษ (สพค.) 374.50 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 374.50 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 374.50 ราคาเหมาะสม
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139 จ๎างซํอมจอคอมพิวเตอร์ (สพค.) 1,819.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,819.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,819.00 ราคาเหมาะสม

140 จ๎างซํอมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สพค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,284.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,284.00 ราคาเหมาะสม

141 จ๎างซํอมทํอน้ าประปา บริเวณดาดฟ้าอาคาร 3 25,252.00 ตกลงราคา หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั วิริญญา เอน็จิเนยีร่ิง 25,252.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั วิริญญา เอน็จิเนยีร่ิง 25,252.00 ราคาเหมาะสม

142 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 535.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 535.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 535.00 ราคาเหมาะสม

143 จ๎างซํอมเคร่ืองโทรสาร (ศสล.) 1,819.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,819.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,819.00 ราคาเหมาะสม

144 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 3,905.50 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,905.50 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,905.50 ราคาเหมาะสม

145 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 3,905.50 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,905.50 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 3,905.50 ราคาเหมาะสม

146 จ๎างซํอมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สพค.) 1,284.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,284.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,284.00 ราคาเหมาะสม

147 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงาน ก.พ. 98,771.70 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 98,771.70 บริษัท จี.เอม็.เอฟ. เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 98,771.70 ราคาเหมาะสม

148 จ๎างซํอมทํอน้ าประปาบริเวณด๎านข๎างอาคาร 3 35,364.57 ตกลงราคา หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั วิริญญา เอน็จิเนยีร่ิง 35,364.57 หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั วิริญญา เอน็จิเนยีร่ิง 35,364.57 ราคาเหมาะสม
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149 ซ้ือวัสดุงานซํอม 99,703.67 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากัด 99,703.67 บริษัท สุวรรณ์เจริญ จ ากัด 99,703.67 ราคาเหมาะสม

150 จ๎างซํอมเคร่ืองเรียงเอกสาร(กลํุมโรงพมิพ์) 8,774.00 ตกลงราคา บริษัท อมิเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากดั 8,774.00 บริษัท อมิเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากดั 8,774.00 ราคาเหมาะสม

151 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 1,230.50 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 1,230.50 ราคาเหมาะสม

152 จ๎างซํอมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กค.) 2,033.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,033.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 2,033.00 ราคาเหมาะสม

153 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 4,601.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 4,601.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 4,601.00 ราคาเหมาะสม

154 จ๎างซํอมเคร่ืองถํายเอกสาร (กบส.) 28,640.69 ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 28,640.69 บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 28,640.69 ราคาเหมาะสม

155 จ๎างซํอมปัม้สูบน้ าเสีย (บํอที ่1) บริเวณ 98,868.00 ตกลงราคา หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ปวรุฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง 98,868.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั ปวรุฒน ์เอน็จิเนยีร่ิง 98,868.00 ราคาเหมาะสม

ด๎านหลังอาคาร 3

156 จ๎างซํอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 5,885.00 ตกลงราคา ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 5,885.00 ร๎าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส 5,885.00 ราคาเหมาะสม

157 จ๎างซํอมกล๎อง Fix Dome ของระบบกล๎อง 2,300.00 ตกลงราคา ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ร๎าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ราคาเหมาะสม

วงจรปิด (อาคาร 8)

158 จ๎างขนเศษซากวัสดุ 4,200.00 ตกลงราคา เงินสด 4,200.00 เงินสด 4,200.00 ราคาเหมาะสม
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159 เชําห๎องประชุม 98,868.00 ตกลงราคา สถาบันวิชาการ ทีโอที 98,868.00 สถาบันวิชาการ ทีโอที 98,868.00 ราคาเหมาะสม

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

160 เชํารถต๎ูปรับอากาศและรถบสัปรับอากาศ 26,800.00 ตกลงราคา 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 26,800.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 26,800.00 ราคาต่ าสุด

2. ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด นิวฟ้าใหมํ 29,000.00 

3. บริษทั แสงรัศมี ทรานสปอร์ต จ ากัด 30,600.00 

161 เชํารถบสัปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 32,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 32,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 32,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไทยแสน บริการ 34,000.00 

3. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 35,500.00 

162 เชํารถบสัปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 32,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 32,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 32,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไทยแสน บริการ 34,000.00 

3. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 36,000.00 

163 เชํารถบัสปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 18,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 18,000.00 ราคาต่ าสุด

2. หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั ชัยสิทธิ์ทรานสปอร์ต 19,000.00 

3. ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด นิวฟ้าใหมํ 19,500.00 

164 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 7,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 7,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไทยแสน บริการ 8,000.00 

3. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 9,000.00 

165 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 14,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 14,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 14,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไทยแสน บริการ 20,000.00 

3. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 22,000.00 
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166 เชํารถบสัปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 40,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 40,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 40,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไทยแสน บริการ 43,000.00 

3. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 46,000.00 

167 เชําห๎องประชุม 15,000.00 ตกลงราคา โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 15,000.00 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 15,000.00 ราคาเหมาะสม

(บริษทั โรงแรมโรสการ์เด๎น (2511) จ ากดั) (บริษัท โรงแรมโรสการ์เด๎น (2511) จ ากดั)

168 เชําห๎องประชุม 40,000.00 ตกลงราคา โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 40,000.00 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 40,000.00 ราคาเหมาะสม

(บริษัท เกรทไชนาํ มิลเลนเนยีม (ไทยแลนด์) จ ากดั) (บริษทั เกรทไชนํา มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ ากัด)

169 เชําห๎องประชุม 5,000.00 ตกลงราคา โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 5,000.00 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 5,000.00 ราคาเหมาะสม

(บริษัท เกรทไชนาํ มิลเลนเนยีม (ไทยแลนด์) จ ากดั) (บริษทั เกรทไชนํา มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ ากัด)

170 เชํารถบสัปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 46,100.00 ตกลงราคา 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 46,100.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 46,100.00 ราคาต่ าสุด

2. ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด นิวฟ้าใหมํ 49,300.00 

3. หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั ชัยสิทธิ์ทรานสปอร์ต 49,300.00 

171 เชํารถต๎ูปรับอากาศ 4,600.00 ตกลงราคา 1. นายค านึง เยี่ยมกร 4,600.00 นายค านึง เยี่ยมกร 4,600.00 ราคาต่ าสุด

2. นายอภินันท์ เกดิใกล๎รํุง 4,800.00 

172 เชํารถบสัปรับอากาศและรถต๎ูปรับอากาศ 34,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั 34,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 34,000.00 ราคาต่ าสุด

2. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไทยแสน บริการ 42,000.00 

3. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 46,000.00 

173 เชํารถบัสปรับอากาศ 30,000.00 ตกลงราคา 1. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั นิว ฉลองชัย 30,000.00 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด นิว ฉลองชัย 30,000.00 ราคาต่ าสุด

2. หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั ศรีศักดา แทรเวล 33,000.00 

3. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ทองลัดดา ทราเวล 34,000.00 
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174 เชําห๎องประชุม 45,000.00 ตกลงราคา โรงแรมแคนทารี อยุธยา 45,000.00 โรงแรมแคนทารี อยุธยา 45,000.00 ราคาเหมาะสม

(บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จ ากัด) (บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จ ากัด)

175 เชํารถต๎ูปรับอากาศและรถบสัปรับอากาศ 38,520.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สปริีตแวน แทรเวล จ ากัด 38,520.00 บริษัท สปีริตแวน แทรเวล จ ากัด 38,520.00 ราคาต่ าสุด
2. นายวาศ มํวงรัตน์ 40,000.00 
3. นายธนกร จิระภคธรรม 40,700.00 

176 เชํารถต๎ูปรับอากาศและรถบสัปรับอากาศ 39,800.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เกรททรานสปอร์ต จ ากดั 39,800.00 บริษัท เกรททรานสปอร์ต จ ากัด 39,800.00 ราคาต่ าสุด
2. ศักรินทร์ทราเวล 41,200.00 
3. ส าราญแวน 41,400.00 
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