
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,275,012.00 สอบราคา 1. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คริสตัล 1,255,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คริสตัล 1,255,000.00 เสนอรายละเอยีด

และครุภัณฑ์ส านักงาน พร้อมติดต้ัง     อิเลคทรอนิค อิเลคทรอนิค คุณลักษณะ

2. บริษัท ว.ีเอส.ฮอไรซัน กรุ๊ป 1,277,000.00 ถูกต้องครบถ้วน

    จ ากัด ตรงตามที่

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เซ็นทรัลไฮเทค 1,282,000.00 ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

ต่ าสุด

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนกันยายน 2555
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 145,279.25 พิเศษ บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จ ากัด 145,279.25 บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จ ากัด 145,279.25 เสนอรายละเอยีด

อาคารพัฒนานิเวศน์ งานจ้างฯ

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 34,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 34,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 34,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 35,400.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 36,800.00 

2 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 47,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 47,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 47,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 48,500.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 48,800.00 

3 เช่ารถบัสปรับอากาศ 9,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 9,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 9,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 9,500.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 9,900.00 

4 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 27,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 27,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 28,500.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 29,400.00 
5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,668.24 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 6,668.24 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 6,668.24 ราคาเหมาะสม

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,914.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 10,914.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 10,914.00 ราคาเหมาะสม

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,636.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 4,636.00 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 4,636.00 ราคาเหมาะสม

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,802.26 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 28,802.26 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 28,802.26 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,384.27 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 8,384.27 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 8,384.27 ราคาเหมาะสม

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,741.12 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 1,741.12 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 1,741.12 ราคาเหมาะสม

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 99,884.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 99,884.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 99,884.50 ราคาเหมาะสม

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,482.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 13,482.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 13,482.00 ราคาเหมาะสม

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,396.55 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,396.55 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,396.55 ราคาเหมาะสม

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,208.23 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,208.23 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 49,208.23 ราคาเหมาะสม

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,641.58 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,641.58 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,641.58 ราคาเหมาะสม

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,110.96 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 5,110.96 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 5,110.96 ราคาเหมาะสม

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 4,066.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จ ากัด 4,066.00 ราคาเหมาะสม

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 30,695.90 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 30,695.90 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 30,695.90 ราคาเหมาะสม

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,124.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 14,124.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 14,124.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,044.60 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,044.60 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 4,044.60 ราคาเหมาะสม

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 44,980.66 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,980.66 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,980.66 ราคาเหมาะสม

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,969.70 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 3,969.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 3,969.70 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,980.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,980.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,980.00 ราคาเหมาะสม

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,170.70 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 7,170.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 7,170.70 ราคาเหมาะสม

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,770.90 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 13,770.90 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 13,770.90 ราคาเหมาะสม

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,880.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 4,880.00 ร้านอุดมพานิช 4,880.00 ราคาเหมาะสม

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,350.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 4,350.00 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด 4,350.00 ราคาเหมาะสม

28 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,390.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,390.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,390.00 ราคาเหมาะสม

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,087.68 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 7,087.68 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 7,087.68 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

30 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,270.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,270.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,270.00 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,030.50 ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ 10,030.50 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ 10,030.50 ราคาเหมาะสม

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด
32 ซ้ือหนังสือวิชาการต่างประเทศ 12,461.00 ตกลงราคา บริษัท เอเชียบุค๊ส์ จ ากัด 12,461.00 บริษัท เอเชียบุค๊ส์ จ ากัด 12,461.00 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือหนังสือวิชาการ 15,933.50 ตกลงราคา ศูนย์หนงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15,933.50 ศูนย์หนงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15,933.50 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,433.05 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 35,433.05 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 35,433.05 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 43,341.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 43,341.00 ร้านอุดมพานิช 43,341.00 ราคาเหมาะสม

36 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สตป.) 2,514.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,514.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,514.50 เนื่องจากผู้รับจ้าง

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

37 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศท.) 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

38 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ศสล.) 2,514.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,514.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,514.50 เนื่องจากผู้รับจ้าง

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

39 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กลุ่มแผนงาน) 3,103.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,103.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,103.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

40 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 4,173.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,173.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,173.00 "

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

41 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศขนาด 93,197.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 93,197.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 93,197.00 "

15 ตัน 50 ตัน และคอลย์น้ าเย็น เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

ระบบชิลเลอร์ อาคาร 3 

และอาคาร 4

42 จ้างล้างท าความสะอาดสระว่ายน้ า 81,320.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 81,320.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 81,320.00 "

อาคารศูนย์สุขภาพ ส านักงาน ก.พ. เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

จังหวัดนนทบุรี

43 จ้างซ่อมท่อเมนประปา อาคาร 2 และ 38,520.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 38,520.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 38,520.00 "

วาล์วเปิด - ปิดน้ าอัตโนมัติบ่อเก็บน้ า เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง 

อาคาร 3
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44 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 98,864.79 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 98,864.79 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 98,864.79 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

45 จ้างถ่ายเอกสาร 1,351.20 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 1,351.20 ร้านดับเบิล้คิวซี 1,351.20 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

46 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (สวพ.) 5,500.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,500.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 5,500.00 "

47 จ้างติดต้ังแผ่นกันลมด้านหลัง 7,918.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 7,918.00 ร้านทิวาริม 7,918.00 "

ศาลพระภูมิและจัดท าป้ายชื่อ

ผู้อ านวยการส านัก/ ศูนย์

48 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเสียง 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 53,500.00 บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 53,500.00 "

และระบบไฟ อาคารสโมสร จ ากัด จ ากัด

49 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก 28,301.50 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 28,301.50 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 28,301.50 "

ส่วนส านักงาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

(อาคารจอดรถ ชั้น 4)

50 จ้างติดรางผ้าม่านห้องเลขาธิการ ก.พ. 10,700.00 ตกลงราคา บริษัท ท.ีพ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ 10,700.00 บริษัท ท.ีพ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ 10,700.00 "

จ ากัด จ ากัด
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51 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ศสล.) 2,514.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,514.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 2,514.50 เนื่องจากผู้รับจ้าง

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

52 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สมว.) 4,280.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,280.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 4,280.00 "
สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

53 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (สตป.) 8,988.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 8,988.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 8,988.00 "
สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

54 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 3,210.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,210.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,210.00 "
สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

55 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 3,852.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,852.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,852.00 "
สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

56 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศสล.) 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 "
สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

57 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ราคาเหมาะสม

58 จ้างพิมพ์หนังสือก าลังคนภาครัฐ 99,381.60 ตกลงราคา 1.ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,381.60 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,381.60 ราคาต่ าสุด
ในฝ่ายพลเรือน 2554 2.อมรการพิมพ์ 127,758.00

3.เทียมฝ่าการพิมพ์ 128,400.00
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59 จา้งแปลและเรียบเรียงเอกสารวิชาการ 92,400.00 ตกลงราคา 1.นางสาวเอมอร  อร่ามกุล 92,400.00 นางสาวเอมอร  อร่ามกุล 92,400.00 ราคาต่ าสุด

ภาษาอังกฤษ 2.นางสาววราภรณ์  สืบสหการ 101,640.00

3.บริษัท บี.อี.เอส เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทรานสเลชั่น จ ากดั 169,400.00

60 จา้งแปลและเรียบเรียงเอกสารวิชาการ 87,000.00 ตกลงราคา 1.นางสาวกมลพร  สอนศรี 87,000.00 นางสาวกมลพร  สอนศรี 87,000.00 ราคาต่ าสุด

ภาษาอังกฤษ 2.นายจรินทร์  ตระการบุญกิจ 89,958.00

3.บริษัท เค โนว์เลจ เมเนจเม้นท์ จ ากดั  107,984.40

61 จา้งแปลและเรียบเรียงเอกสารวิชาการ 41,000.00 ตกลงราคา 1.นางสาวศิริพร  แย้มนิล 41,000.00 นางสาวศิริพร  แย้มนิล 41,000.00 ราคาต่ าสุด

ภาษาอังกฤษ 2.นายพจน์รพี  ทองกัญชร 43,460.00

3.บริษัท เค โนว์เลจ เมเนจเม้นท์ จ ากดั  48,257.00

62 จ้างถ่ายเอกสาร 11,100.00 ตกลงราคา 1.ร้านดับเบิล้คิวซี 11,100.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 11,100.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนสามัญก๊อปปี ้ปร้ิน 12,300.00

3.Hi Speed Copy Print 12,750.00

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 36,893.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 36,893.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 36,893.60 ราคาเหมาะสม

64 เช่าห้องประชุม 10,000.00 ตกลงราคา โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 10,000.00 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 10,000.00 ราคาเหมาะสม

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอเชียโฮเต็ล จ ากัด (มหาชน)

65 ซ้ือน้ าด่ืม 12,970.54 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 12,970.54 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 12,970.54 ราคาเหมาะสม

66 ซ้ือของทีร่ะลึก 5,250.00 ตกลงราคา นภัสคอตตอน 5,250.00 นภัสคอตตอน 5,250.00 ราคาเหมาะสม
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67 ซ้ือน้ าด่ืม 13,888.60 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,888.60 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,888.60 ราคาเหมาะสม
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