
ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างพิมพ์หนังสือกําลังคนภาครัฐ 2553 : 650,000.00 พิเศษ 1. ร้านธีรานุสรณ์การพิมพ์ 199,662.00 ร้านธีรานุสรณ์การพิมพ์ 199,662.00 เสนอรายละเอียด

ข้าราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือ 2. ร้านอมรการพิมพ์ 224,058.00 งานจ้าง

กําลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2553 3. ร้านเทียมฝ่าการพิมพ์ 243,960.00 ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างประเมินภาวะผู้นําเชิงบุคลิกภาพ 270,000.00 พิเศษ บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป 250,000.00 บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป 250,000.00 "

สําหรับการฝึกอบรมการเตรียมผู้นํา โซลูชั่น จํากัด โซลูชั่น จํากัด

คุณภาพภาครัฐ

3 จ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบ 200,000.00 พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200,000.00 "

การพิจารณารับรองคุณวุฒิ (ศูนย์บริการวิชาการ) (ศูนย์บริการวิชาการ)

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Accreditation)

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนสิงหาคม 2554
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

4 จ้างผลิตวีดิทัศน์และจัดพิมพ์ 537,425.90 พิเศษ 1. บริษัท โกลบอลอินเตอร์- 500,000.00 บริษัท โกลบอลอินเตอร์- 500,000.00 เสนอรายละเอียด

คู่มือเผยแพร่องค์ความรู้     คอมมิวนิเคชั่น จํากัด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด งานจ้าง

และผลการดําเนินงาน 2. บริษัท คาริสม่า มีเดีย จํากัด 575,000.00 ตรงตามที่

ของสํานักงาน ก.พ. 3. บริษัท ซิน คัมปานี จํากัด 625,950.00 สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

ต่ําสุด

5 จ้างพิมพ์หนังสือ "หลักเกณฑ์และ 250,000.00 พิเศษ 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลย์โปรเซส 233,500.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลย์โปรเซส 233,500.00 เสนอรายละเอียด

วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม 2. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด  - งานจ้าง

สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่ง 3. บริษัท โกลด์ ฟิกเกอร์ จํากัด  - ตรงตามที่

นิติกร (พ.ต.ก.)" และ "คู่มือการคัดเลือก สํานักงาน ก.พ. 

บุคคลไห้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง กําหนดและ

ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)" เสนอราคา

เหมาะสม

6 จ้างปรับเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ห้องสุขา 223,000.00 พิเศษ บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง 220,000.00 บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง 220,000.00 "

ชาย - หญิง ภายในอาคาร แอนด์ คอนสทรัคชั่น จํากัด แอนด์ คอนสทรัคชั่น จํากัด

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

7 จ้างเหมาจัดทําสื่อสําหรับโครงการ 270,000.00 พิเศษ 1. บริษัท ซิน คัมปานี จํากัด 267,000.00 บริษัท ซิน คัมปานี จํากัด 267,000.00 เสนอรายละเอียด

มหกรรมการแสดงผลงานวิจัย 2. บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุล 333,597.11 งานจ้าง

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย :     แอนด์ แอสโซซิเอส จํากัด ตรงตามที่

หนึ่งสมอง สองมือ สร้างชาติ 3. บริษัท โกลบอลอินเตอร์- 288,900.00 สํานักงาน ก.พ. 

    คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กําหนดและ

เสนอราคา

ต่ําสุด

8 จ้างเหมาดําเนินงานพัฒนา เงินค่าลงทะเบียน พิเศษ บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น 880,000.00 บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น 880,000.00 เสนอรายละเอียด

Leadership Competency ในการฝึกอบรม จํากัด จํากัด งานจ้าง

สําหรับนักบริหารระดับสูง 1,200,000.00 ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,531.59 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 15,531.59 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 15,531.59 ราคาเหมาะสม

2 จ้างสํารวจข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 78,110.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เบรนสตรีม จํากัด 78,110.00 บริษัท เบรนสตรีม จํากัด 78,110.00 ราคาต่ําสุด

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 2. บริษัท ริชชีแชเรียท จํากัด 83,460.00 

3. Clver Copotation ltd. 85,600.00 

3 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 23,750.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จํากัด 23,750.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด 23,750.00 ราคาต่ําสุด

2. ร้าน มี มี่ มาร์เก็ตติ้ง 28,000.00 

3. บริษัท ป.ตระกูลวิศวกรรม จํากัด 29,425.00 

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,100.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 32,100.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 32,100.00 ราคาเหมาะสม

5 จ้างเข้ารวมเล่มวารสาร 5,136.00 ตกลงราคา 1. โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก 5,136.00 โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก 5,136.00 ราคาต่ําสุด

2. สกรีนเซ็นเตอร์ 7,704.00 

6 จ้างถ่ายเอกสาร 6,080.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิ้ลคิวซี 6,080.00 ร้านดับเบิ้ลคิวซี 6,080.00 ราคาเหมาะสม

7 จ้างเหมาแปลงข้อมูลและเชื่อมโยง 99,831.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ บรรณสารนิรมิต 99,831.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ บรรณสารนิรมิต 99,831.00 ราคาต่ําสุด

อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ของเอกสาร 2. บริษัท วิมงคล จํากัด 104,822.55 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 3. Promotion & Service Co.,Ltd. 106,486.40 

และหนังสือวิชาการเข้ากับโปรแกรม

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

8 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 2,632.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,632.20 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,632.20 ราคาเหมาะสม

9 จ้างไสกาวหนังสือ 4,280.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 4,280.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 4,280.00 ราคาเหมาะสม

10 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 535.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 535.00 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 535.00 ราคาเหมาะสม

11 จ้างเหมาจัดทํา CD-ROM 48,150.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ด๊อกเตอร์ไอที 48,150.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ด๊อกเตอร์ไอที 48,150.00 ราคาต่ําสุด

ข้อมูลนักบริหารระดับสูง    แอนด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไนน เอส ดับบลิว 57,780.00 

12 จ้างพิมพ์หนังสือ "มาตรการ 98,868.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบียร์ ปริ๊นท์ 98,868.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบียร์ ปริ๊นท์ 98,868.00 ราคาต่ําสุด

บริหารกําลังคนภาครัฐ    แอนด์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เน็ตเวิร์ค

(พ.ศ.2552-2556) และแนวทางปฏิบัติ" 2. ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,991.50 

3. เทียมฟ้าการพิมพ์ 117,593.00 

13 เช่าห้องประชุมและ LCD 28,000.00 ตกลงราคา โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์-กรุงเทพฯ 28,000.00 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์-กรุงเทพฯ 28,000.00 ราคาเหมาะสม

14 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,990.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 1,990.20 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 1,990.20 ราคาเหมาะสม

15 จ้างไสกาวหนังสือ 4,815.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 4,815.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 4,815.00 ราคาเหมาะสม

16 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 1,284.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 1,284.00 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 1,284.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

17 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 5,885.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 5,885.00 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 5,885.00 ราคาเหมาะสม

18 จ้างไสกาวหนังสือ 4,708.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 4,708.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 4,708.00 ราคาเหมาะสม

19 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 2,696.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,696.40 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,696.40 ราคาเหมาะสม

20 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 3,263.50 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 3,263.50 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 3,263.50 ราคาเหมาะสม

21 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 2,478.12 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,478.12 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,478.12 ราคาเหมาะสม

22 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 2,696.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,696.40 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 2,696.40 ราคาเหมาะสม

23 จ้างแยกสีและออกฟิล์ม 1,070.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 1,070.00 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 1,070.00 ราคาเหมาะสม

24 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,348.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 1,348.20 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 1,348.20 ราคาเหมาะสม

25 จ้างแยกสีและออกฟิล์ม 4,226.50 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 4,226.50 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 4,226.50 ราคาเหมาะสม

26 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 706.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 706.20 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 706.20 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

27 จ้างแยกสีและออกฟิล์ม 3,959.00      ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 3,959.00      บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 3,959.00 ราคาเหมาะสม

28 จ้างไสกาวหนังสือ 5,885.00      ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 5,885.00      คณะบุคคล ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 5,885.00 ราคาเหมาะสม

29 จ้างแยกสีและออกฟิล์ม 1,070.00      ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 1,070.00      บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 1,070.00 ราคาเหมาะสม

30 จ้างแยกสีและออกฟิล์ม 1,070.00      ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 1,070.00      บริษัท วิชั่นพรีเพรส จํากัด 1,070.00 ราคาเหมาะสม

31 จ้างถ่ายเอกสาร 6,195.00      ตกลงราคา 1. ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 6,195.00      ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 6,195.00 ราคาต่ําสุด

2. ร้านพิศาล ก๊อปปี้ 7,080.00      

32 จ้างถ่ายเอกสาร 9,867.00      ตกลงราคา ร้านดับเบิ้ลคิวซี 9,867.00      ร้านดับเบิ้ลคิวซี 9,867.00 ราคาเหมาะสม

33 จ้างถ่ายเอกสาร 1,400.00      ตกลงราคา ร้านดับเบิ้ลคิวซี 1,400.00      ร้านดับเบิ้ลคิวซี 1,400.00 ราคาเหมาะสม

34 จ้างถ่ายเอกสารและปริ๊นเอกสาร 285.00        ตกลงราคา ห้องภาพฟ้าใสก๊อปปี้ & ฟ้าใส 285.00        ห้องภาพฟ้าใสก๊อปปี้ & ฟ้าใส 285.00 ราคาเหมาะสม

ดิจิตอลแลป ดิจิตอลแลป

35 จ้างเหมาจัดหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 2,000.00      ตกลงราคา เงินสด 2,000.00      เงินสด 2,000.00 ราคาเหมาะสม

36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 95,979.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย 95,979.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบอเดนซัพพลาย 95,979.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

37 จ้างพิมพ์สมุดเขียนตอบ 66,875.00    ตกลงราคา 1. บริษัท สเตป เพรส จํากัด 66,875.00    บริษัท สเตป เพรส จํากัด 66,875.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สกราฟฟี่ 70,887.50    

3. ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 68,750.00    

   วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

38 จ้างพิมพ์หนังสือ 97,905.00    ตกลงราคา 1. บริษัท ประชุมช่าง จํากัด 97,905.00    บริษัท ประชุมช่าง จํากัด 97,905.00 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท เลิฟแอนด์ลิพเพรส จํากัด 102,185.00   

3. ร้าน 21 เซ็นจูรี่ จํากัด 106,197.50   

39 จ้างพิมพ์หนังสือทําเนียบพี่เลี้ยง 22,000.00    ตกลงราคา 1. บริษัท ธนาเพรส จํากัด 22,000.00    บริษัท ธนาเพรส จํากัด 22,000.00 ราคาต่ําสุด

นักเรียนทุนรัฐบาล รุ่นที่ 2 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุรพลออฟเซ็ท 25,680.00    

  แอนด์ ดีไซน์

3. บริษัท เพรสโซซิเอท จํากัด 26,215.00    

40 จ้างผลิตหนังสือการโอนและการ 89,880.00 ตกลงราคา 1. บริษัท วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จํากัด 89,880.00 บริษัท วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จํากัด 89,880.00 ราคาต่ําสุด

บรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่น 2. บริษัท บี.เค. อินเตอร์ปรินท์ จํากัด 102,720.00 

และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการ 3. บริษัท เมืองอักษร จํากัด 105,930.00 

พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

41 จ้างทําเสื้อแจ็คเก็ต 43,431.30 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรีตตี้ โพรฟิท 43,431.30 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรีตตี้ โพรฟิท 43,431.30 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบเนฟิท การ์เมนท์ 48,257.00 

3. บริษัท เบเนฟิท กรุ๊ฟ จํากัด 45,624.80 
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

42 จ้างแปลเอกสาร 20,250.00 ตกลงราคา 1. นางสาววัชรี ทัฬหิกรณ์ 20,250.00 นางสาววัชรี ทัฬหิกรณ์ 20,250.00 ราคาต่ําสุด

2. ศูนย์การแปลภาษา ทีไอเอส 58,850.00 

   ทรานสเลชั่น

43 จ้างล้างทําความสะอาดบํารุงรักษา 73,402.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 73,402.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 73,402.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

เครืองปรับอากาศ อาคาร 1 , 2 , 6 เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด มีความชํานาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

44 จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟฟ้า สพข. 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,200.00 "

      

45 จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟฟ้า สมว. 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,200.00 "

        

46 จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟฟ้า 8,400.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 8,400.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 8,400.00 "

สลธ. กลุ่มงานห้องสมุด      

47 จ้างซ่อมคอมเพรสเซอร์ ตัวที่ 2 96,514.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 96,514.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 96,514.00 "

ของเครื่องทําน้ําเย็น ชุดที 4 อ. 3 เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด

48 เปลี่ยนอุปกรณ์ในตัวเบกเกอร์ 92,555.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 92,555.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 92,555.00 "

เมนต์ใหญ่พร้อมทําความสะอาด เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด

แผงไฟฟ้า MDB  อาคาร 3
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

49 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สวพ. 1,800.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,800.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,800.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มีความชํานาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

50 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ศสล. 1,450.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,450.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,450.00 "

51 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 98,440.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 98,440.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 98,440.00 "

ขนาด 15 ตัน 50 ตัน หอประชุม   เซอร์วิส จํากัด  เซอร์วิส จํากัด   

สุขุมนัยประดิษฐ

52 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบ 87,633.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 87,633.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 87,633.00 "

แยกส่วน อาคาร 7 เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด

53 จ้างซ่อมถังคูลิ่งทาวเวอร์ 49,327.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 49,327.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจเนียริ่ง & 49,327.00 "

  เซอร์วิส จํากัด  เซอร์วิส จํากัด   

54 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ 43,620.00 ตกลงราคา นายประวิทย์  เกษมสุข 43,620.00 นายประวิทย์  เกษมสุข 43,620.00 "

แยกส่วน ห้องปฏิบัติการคอมฯ

อาคาร 3 ชั้น 4

55 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของ สลธ. 25,337.60 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 25,337.60 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 25,337.60 "

กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

56 จ้างเหมาซ่อมคู่สายโทรศัพท์ 11,391.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ์  นิสภัครกุล 11,391.00 นายไชยฤทธิ์  นิสภัครกุล 11,391.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มีความชํานาญ

สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

57 จ้างซ่อมปั๊มน้ําจุ่มบ่อพักน้ําเสีย 47,000.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 47,000.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 47,000.00 "

พร้อมทําความสะอาดภายในบ่อ

ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

58 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร 97,041.95 ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด 97,041.95 บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด 97,041.95 "

สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

59 จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและปั๊มน้ํา 37,800.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 37,800.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 37,800.00 "

ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

60 จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ 42,800.00 ตกลงราคา บริษัท กวางหลงแมชชีนเนอรี่ จํากัด 42,800.00 บริษัท กวางหลงแมชชีนเนอรี่ จํากัด 42,800.00 "

ของกลุ่มโรงพิมพ์

61 จ้างซ่อมที่ท้าวแขนเก้าอี้ ของผู้เข้าร่วม- 963.00 ตกลงราคา บริษัท  ดูรีเฟล็กซ์  จํากัด 963.00 บริษัท  ดูรีเฟล็กซ์  จํากัด 963.00 "

ประชุม ณ ห้องประชุม 2 

สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

62 จ้างซักพรมห้องเลขาธิการ ก.พ. 3,370.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ ที 3,370.50 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ ที 3,370.50 "

ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ เซอร์วิส ดีไซน์ เซอร์วิส ดีไซน์
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

63 จ้างซ่อมถังเก็บน้ําพร้อมอุปกรณ์ท่อน้ํา 38,500.00 ตกลงราคา นายประวิทย์  เกษมสุข 38,500.00 นายประวิทย์  เกษมสุข 38,500.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

บริเวณดาดฟ้า สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ มีความชํานาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

64 จ้างซ่อมเครื่องเรียงกระดาษ 7,276.00 ตกลงราคา บริษัท ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) 7,276.00 บริษัท ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) 7,276.00 "

จํากัด จํากัด

65 จ้างซ่อมท่อดูดน้ําขึ้นอาคารภายใน 46,700.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 46,700.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 46,700.00 "

บ่อพักน้ําใต้ดินและท่อส่งน้ําประปา

จากมิเตอร์เข้าอาคาร ณ สํานักงาน ก.พ. 

กรุงเทพฯ

66 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแยกส่วน 36,059.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง & 36,059.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง & 36,059.00 "

ของหน่วยงานต่าง ๆ  ณ สํานักงาน ก.พ. เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด

กรุงเทพฯ

67 จ้างซ่อมปั๊มน้ํา  ณ  สํานักงาน ก.พ. 44,405.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง & 44,405.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง & 44,405.00 "

กรุงเทพฯ เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด

68 จ้างซ่อมท่อและล้างทําความสะอาด 34,500.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 34,500.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 34,500.00 "

ท่อระบายน้ําฝังในพื้นดิน ณ 

สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

69 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,007.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จักรพรรดิ์ฮาร์ดแวร์ 5,007.60 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จักรพรรดิ์ฮาร์ดแวร์ 5,007.60 ราคาเหมาะสม

70 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3,338.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จักรพรรดิ์ฮาร์ดแวร์ 3,338.40 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จักรพรรดิ์ฮาร์ดแวร์ 3,338.40 ราคาเหมาะสม

71 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,007.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จักรพรรดิ์ฮาร์ดแวร์ 5,007.60 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จักรพรรดิ์ฮาร์ดแวร์ 5,007.60 ราคาเหมาะสม

72 จ้างเหมาซ่อมคู่สายโทรศัพท์ 11,391.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ์  นิสภัครกุล 11,391.00 นายไชยฤทธิ์  นิสภัครกุล 11,391.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มีความชํานาญ

สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

73 จ้างซ่อมปั๊มน้ําจุ่มบ่อพักน้ําเสีย 47,000.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 47,000.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 47,000.00 "

พร้อมทําความสะอาดภายในบ่อ

ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

74 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร 97,041.95 ตกลงราคา บริษัท  สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์  จํากัด 97,041.95 บริษัท  สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์  จํากัด 97,041.95 "

สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

75 จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและปั๊มน้ํา 37,800.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 37,800.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 37,800.00 "

ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

76 จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ 42,800.00 ตกลงราคา บริษัท  กวางหลงแมชชีนเนอรี่  จํากัด 42,800.00 บริษัท  กวางหลงแมชชีนเนอรี่  จํากัด 42,800.00 "
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

ของกลุ่มโรงพิมพ์

77 จ้างซ่อมที่ท้าวแขนเก้าอี้ ของผู้เข้าร่วม- 963.00 ตกลงราคา บริษัท  ดูรีเฟล็กซ์  จํากัด 963.00 บริษัท  ดูรีเฟล็กซ์  จํากัด 963.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ประชุม ณ ห้องประชุม 2 มีความชํานาญ

สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

78 จ้างซ่อมถังเก็บน้ําพร้อมอุปกรณ์ท่อน้ํา 38,500.00 ตกลงราคา นายประวิทย์  เกษมสุข 38,500.00 นายประวิทย์  เกษมสุข 38,500.00 "

บริเวณดาดฟ้า สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

79 จ้างซักพรมห้องเลขาธิการ ก.พ. 3,370.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ ที 3,370.50 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ ที 3,370.50 "

ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ เซอร์วิส ดีไซน์ เซอร์วิส ดีไซน์

80 จ้างซ่อมเครื่องเรียงกระดาษ 7,276.00 ตกลงราคา บริษัท ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) 7,276.00 บริษัท ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) 7,276.00 "

จํากัด จํากัด

81 จ้างซ่อมท่อดูดน้ําขึ้นอาคารภายใน 46,700.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 46,700.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 46,700.00 "

บ่อพักน้ําใต้ดินและท่อส่งน้ําประปา

จากมิเตอร์เข้าอาคาร ณ สํานักงาน ก.พ. 

กรุงเทพฯ

82 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแยกส่วน 36,059.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง & 36,059.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง & 36,059.00 "

ของหน่วยงานต่าง ๆ  ณ สํานักงาน ก.พ. เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด

กรุงเทพฯ
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

83 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3,338.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จักรพรรดิ์ฮาร์ดแวร์ 3,338.40 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จักรพรรดิ์ฮาร์ดแวร์ 3,338.40 ราคาเหมาะสม

84 จ้างซ่อมปั๊มน้ํา  ณ  สํานักงาน ก.พ. 44,405.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง & 44,405.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียริ่ง & 44,405.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

กรุงเทพฯ เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด มีความชํานาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

85 จ้างซ่อมท่อและล้างทําความสะอาด 34,500.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 34,500.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 34,500.00 "

ท่อระบายน้ําฝังในพื้นดิน

ณ  สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

86 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมสาส์น 19,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมสาส์น 19,000.00 ราคาเหมาะสม

87 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,841.01 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 6,841.01 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 6,841.01 ราคาเหมาะสม

88 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,456.65 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง  จํากัด 28,456.65 บริษัท ต้นไม้ทอง  จํากัด 28,456.65 ราคาเหมาะสม

89 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,723.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 14,723.20 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 14,723.20 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

90 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,991.89 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท  จํากัด (มหาชน) 4,991.89 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 4,991.89 ราคาเหมาะสม

91 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,257.98 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 15,257.98 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 15,257.98 ราคาเหมาะสม

92 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,150.00      ตกลงราคา ร้าน 457 computer 7,150.00 ร้าน 457 computer 7,150.00 ราคาเหมาะสม

93 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,998.96 ตกลงราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น 49,998.96 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น 49,998.96 ราคาเหมาะสม

แมเนจเม้น จํากัด แมเนจเม้น จํากัด

94 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,106.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 13,106.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 13,106.00 ราคาเหมาะสม

95 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,540.05 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 35,540.05 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 35,540.05 ราคาเหมาะสม

96 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,330.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด 20,330.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด 20,330.00 ราคาเหมาะสม

97 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,138.09 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 32,138.09 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 32,138.09 ราคาเหมาะสม

98 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,556.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 11,556.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 11,556.00 ราคาเหมาะสม

99 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,217.89 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 21,217.89 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 21,217.89 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

100 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 7,704.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 7,704.00 ราคาเหมาะสม

101 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,491.29 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 17,491.29 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 17,491.29 ราคาเหมาะสม

102 ซื้อวัสดุสํานักงาน 45,023.46 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 45,023.46 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 45,023.46 ราคาเหมาะสม

103 ซื้อผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ 42,826.75 ตกลงราคา 1. บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด 42,826.75 บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด 42,826.75 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 44,137.50 

104 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,990.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 49,990.40 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 49,990.40 ราคาเหมาะสม

105 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,865.00 ตกลงราคา บริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 20,865.00 บริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 20,865.00 ราคาเหมาะสม

106 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,032.02 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 1,032.02 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 1,032.02 ราคาเหมาะสม

107 ซื้อวัสดุสํานักงาน 44,651.10 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 44,651.10 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 44,651.10 ราคาเหมาะสม

108 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,049.90 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 99,049.90 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 99,049.90 ราคาเหมาะสม

109 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,946.56 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด 99,946.56 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จํากัด 99,946.56 ราคาเหมาะสม
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110 ซื้อวัสดุสํานักงาน 37,892.98 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 37,892.98 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 37,892.98 ราคาเหมาะสม

111 จ้างพิมพ์หนังสือ 97,584.00 ตกลงราคา บริษัท พี เอ ลีฟวิ่ง จํากัด 97,584.00 บริษัท พี เอ ลีฟวิ่ง จํากัด 97,584.00 ราคาเหมาะสม

112 ซื้อหนังสือ 7,074.40 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ 7,074.40 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ 7,074.40 ราคาเหมาะสม

113 ซื้อวัสดุสํานักงาน 66,595.94 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 66,595.94 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 66,595.94 ราคาเหมาะสม

114 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,219.40 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 12,219.40 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 12,219.40 ราคาเหมาะสม

115 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 7,704.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 7,704.00 ราคาเหมาะสม

116 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,298.32 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 49,298.32 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 49,298.32 ราคาเหมาะสม

117 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 3,852.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 3,852.00 ราคาเหมาะสม

118 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,277.33 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 48,277.33 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 48,277.33 ราคาเหมาะสม

119 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,860.50 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 10,860.50 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 10,860.50 ราคาเหมาะสม
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120 ซื้อวัสดุสํานักงาน 91,024.37 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 91,024.37 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 91,024.37 ราคาเหมาะสม

121 ซื้อหนังสือ 7,790.25 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 7,790.25 ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 7,790.25 ราคาเหมาะสม

122 ซื้อหนังสือ 3,180.00 ตกลงราคา สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด 3,180.00 สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด 3,180.00 ราคาเหมาะสม

123 ซื้อหนังสือ 1,647.00 ตกลงราคา มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการฯ 1,647.00 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการฯ 1,647.00 ราคาเหมาะสม

124 ซื้อหนังสือ 9,332.50 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9,332.50 ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9,332.50 ราคาเหมาะสม

125 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,217.12 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 5,217.12 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 5,217.12 ราคาเหมาะสม

126 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,984.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 11,984.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 11,984.00 ราคาเหมาะสม

127 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,855.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญพรยามภัสสร 6,855.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญพรยามภัสสร 6,855.00 ราคาเหมาะสม

128 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 3,745.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 3,745.00 ราคาเหมาะสม

129 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,768.67 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 5,768.67 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 5,768.67 ราคาเหมาะสม
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130 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,630.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 22,630.50 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 22,630.50 ราคาเหมาะสม

131 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 9,500.00 ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 9,500.00 ราคาเหมาะสม

132 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,333.99 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 31,333.99 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 31,333.99 ราคาเหมาะสม

133 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 7,704.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 7,704.00 ราคาเหมาะสม

134 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,528.16 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง  จํากัด 49,528.16 บริษัท ต้นไม้ทอง  จํากัด 49,528.16 ราคาเหมาะสม

135 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,897.40 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 24,897.40 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 24,897.40 ราคาเหมาะสม

136 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 3,852.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 3,852.00 ราคาเหมาะสม

137 ซื้อวัสดุสํานักงาน 38,755.40 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ จํากัด 38,755.40 บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ จํากัด 38,755.40 ราคาเหมาะสม

138 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,206.39 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 14,206.39 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 14,206.39 ราคาเหมาะสม

139 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,583.20 ตกลงราคา บริษัท สหพันธ์กระดาษ จํากัด 12,583.20 บริษัท สหพันธ์กระดาษ จํากัด 12,583.20 ราคาเหมาะสม
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140 ซื้อวัสดุสํานักงาน 781.10        ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 781.10 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 781.10 ราคาเหมาะสม

141 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,374.55 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ จํากัด 12,374.55 บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ จํากัด 12,374.55 ราคาเหมาะสม

142 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,320.30 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียมแก้ว 46,320.30 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียมแก้ว 46,320.30 ราคาเหมาะสม

143 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,855.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 22,855.20 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 22,855.20 ราคาเหมาะสม

144 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสทรี จํากัด 4,000.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสทรี จํากัด 4,000.00 ราคาเหมาะสม

145 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,190.00 ตกลงราคา เงินสด 1,190.00 เงินสด 1,190.00 ราคาเหมาะสม

146 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,470.00 ตกลงราคา บริษัท ดี.เค.โปรดักส์ กรุ๊ป จํากัด 22,470.00 บริษัท ดี.เค.โปรดักส์ กรุ๊ป จํากัด 22,470.00 ราคาเหมาะสม

147 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,480.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด 6,480.00 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด 6,480.00 ราคาเหมาะสม

148 ซื้อวัสดุสํานักงาน 39,675.60 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 39,675.60 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 39,675.60 ราคาเหมาะสม

149 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,994.85 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ จํากัด 47,994.85 บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ จํากัด 47,994.85 ราคาเหมาะสม
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150 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,723.00 ตกลงราคา สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม 15,723.00 สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม 15,723.00 ราคาเหมาะสม

151 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,824.00 ตกลงราคา บริษัท เอเซียบุ๊คส จํากัด 3,824.00 บริษัท เอเซียบุ๊คส จํากัด 3,824.00 ราคาเหมาะสม

152 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,178.40 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 16,178.40 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 16,178.40 ราคาเหมาะสม

153 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,649.94 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ จํากัด 1,649.94 บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ จํากัด 1,649.94 ราคาเหมาะสม

154 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,578.45 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 49,578.45 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 49,578.45 ราคาเหมาะสม

155 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,376.18 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 47,376.18 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 47,376.18 ราคาเหมาะสม

156 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,720.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 18,720.00 ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 18,720.00 ราคาเหมาะสม

157 ซื้อวัสดุสํานักงาน 52,644.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 52,644.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 52,644.00 ราคาเหมาะสม

158 ซื้อวัสดุสํานักงาน 51,360.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จํากัด 51,360.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จํากัด 51,360.00 ราคาเหมาะสม

159 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,940.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 10,940.00 ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 10,940.00 ราคาเหมาะสม
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160 ซื้อวัสดุสํานักงาน 40,100.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 40,100.00 ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 40,100.00 ราคาเหมาะสม

161 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,906.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 16,906.00 บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 16,906.00 ราคาเหมาะสม

162 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,305.79 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 9,305.79 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 9,305.79 ราคาเหมาะสม

163 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,976.00 ตกลงราคา บริษัท ดี เค.โปรดักส์ กรุ๊ป จํากัด 17,976.00 บริษัท ดี เค.โปรดักส์ กรุ๊ป จํากัด 17,976.00 ราคาเหมาะสม

164 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,423.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 12,423.00 ร้านอุดมพานิช 12,423.00 ราคาเหมาะสม

165 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 8,000.00 ร้านอุดมพานิช 8,000.00 ราคาเหมาะสม

166 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,600.00 ตกลงราคา ร้านจัมโบ้คัลเลอร์แล็บ 15,600.00 ร้านจัมโบ้คัลเลอร์แล็บ 15,600.00 ราคาเหมาะสม

167 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,100.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 10,100.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 10,100.00 ราคาเหมาะสม

168 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,350.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,350.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,350.00 ราคาเหมาะสม

169 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,380.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 49,380.50 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 49,380.50 ราคาเหมาะสม
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170 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 7,195.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์ 7,195.00 ร้านอรุณ วงษ์ศิลป์ 7,195.00 ราคาเหมาะสม

171 ซื้อวารสารวิชาการต่างประเทศ 23,490.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จํากัด 23,490.00 บริษัท นิพนธ์ จํากัด 23,490.00 ราคาเหมาะสม

172 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการฯ 3,745.00 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการฯ 3,745.00 ราคาเหมาะสม

173 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,334.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จํากัด 17,334.00 บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จํากัด 17,334.00 ราคาเหมาะสม

174 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,273.58 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 4,273.58 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 4,273.58 ราคาเหมาะสม

175 ซื้อวัสดุสํานักงาน 41,018.45 ตกลงราคา บริษัท บิวตี้แพค จํากัด 41,018.45 บริษัท บิวตี้แพค จํากัด 41,018.45 ราคาเหมาะสม

176 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,685.70 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด์ จํากัด 2,685.70 บริษัท เนชั่นไวด์ จํากัด 2,685.70 ราคาเหมาะสม

177 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,249.70 ตกลงราคา นิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 8,249.70 นิตย์ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 8,249.70 ราคาเหมาะสม

178 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,398.15 ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 5,398.15 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 5,398.15 ราคาเหมาะสม

179 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,761.33 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 6,761.33 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 6,761.33 ราคาเหมาะสม
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180 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,362.50 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 9,362.50 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 9,362.50 ราคาเหมาะสม

181 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,614.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพาณิช 22,614.00 ร้านอุดมพาณิช 22,614.00 ราคาเหมาะสม

182 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,458.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 31,458.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 31,458.00 ราคาเหมาะสม

183 ซื้อวัสดุสํานักงาน 43,324.30 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จํากัด 43,324.30 บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จํากัด 43,324.30 ราคาเหมาะสม

184 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,471.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 4,471.00 ร้านอุดมพานิช 4,471.00 ราคาเหมาะสม

185 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,042.63 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 2,042.63 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 2,042.63 ราคาเหมาะสม

186 ซื้อวัสดุสํานักงาน 975.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 975.00 ร้านอุดมพานิช 975.00 ราคาเหมาะสม

187 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,531.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 3,531.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 3,531.00 ราคาเหมาะสม

188 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,620.20 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 11,620.20 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 11,620.20 ราคาเหมาะสม

189 เช่ารถบัสปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 27,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 27,000.00 ราคาต่ําสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 28,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 29,000.00 
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190 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 12,198.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 12,198.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 12,198.00 ราคาต่ําสุด

2.นายธนกร มูลวงษ์ 14,000.00 

191 เช่ารถบัสปรับอากาศ 47,000.00    ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญ 47,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญ 47,000.00 ราคาต่ําสุด

และรถตู้ปรับอากาศ    แทรเวล (2007) แทรเวล (2007)

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ออมทรัพย์แทรเวล 50,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุทธิพงษ์ ทัวร์ 49,000.00 

192 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 39,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 39,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 39,000.00 ราคาต่ําสุด

และรถบัสปรับอากาศ 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 42,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 45,000.00 

193 เช่ารถบัสปรับอากาศ 57,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 57,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 57,000.00 ราคาต่ําสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 60,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 63,000.00 

194 เช่ารถบัสปรับอากาศ 56,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 56,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 56,000.00 ราคาต่ําสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 60,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 63,000.00 

195 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 71,583.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 71,583.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 71,583.00 ราคาต่ําสุด

2. นายธนกร มูลวงษ์ 72,000.00 

196 เช่ารถบัสปรับอากาศ 72,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 72,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 72,500.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 74,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 76,000.00 
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197 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา 1. นางทัศนีย์ พรรณพานิช 8,000.00 นางทัศนีย์ พรรณพานิช 8,000.00 ราคาต่ําสุด

2. นายนิยม สูงเอื้อง 10,500.00 

198 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 23,000.00 ตกลงราคา 1. นายชัชชนะ พกุลานนท์ 23,000.00 นายชัชชนะ พกุลานนท์ 23,000.00 ราคาต่ําสุด

2. นายพรชัย ฉัตรชนะโชติ 25,000.00 

3. นางสาวมฤมล พรหมดวง 25,700.00 

199 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 ตกลงราคา 1. นายสิทธิชัย งามขํา 2,800.00 นายสิทธิชัย งามขํา 2,800.00 ราคาต่ําสุด

2. นายอาทิตย์ แสนสุข 2,900.00 

3. นายสุรัตน์ ทองบุญมี 3,000.00 

200 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. นายเศกศักดิ์ อรุณการ 6,000.00 นายเศกศักดิ์ อรุณการ 6,000.00 ราคาต่ําสุด

2. นายสุรศักดิ์ ใจแก้ว 7,000.00 

3. นายอภิวัฒน์ ศิริเลิศลาภ 7,600.00 

201 เช่ารถบัสปรับอากาศ 21,800.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด จันทิมา 21,800.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด จันทิมา 21,800.00 ราคาต่ําสุด

เชียงราย ทัวร์ เชียงราย ทัวร์

202 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,500.00    ตกลงราคา 1. นายจาลึก มั่นสัมฤทธิ์ 10,500.00    นายจาลึก มั่นสัมฤทธิ์ 10,500.00 ราคาต่ําสุด

2. นายปัญญานนท์ ครสาย 13,500.00    

3. นายสิทธิชัย งามขํา 12,000.00    

203 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,778.00      ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 5,778.00      บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 5,778.00 ราคาต่ําสุด

2. นายธนกร มูลวงษ์ 6,000.00      

204 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 23,500.00    ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 23,500.00    บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 23,500.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 25,000.00    
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3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 28,500.00    

205 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,889.00      ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 2,889.00      บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 2,889.00 ราคาต่ําสุด

2. นายธนกร มูลวงษ์ 3,000.00      

206 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,500.00      ตกลงราคา บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 3,500.00      บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 3,500.00 ราคาเหมาะสม

207 เช่ารถบัสปรับอากาศ 42,000.00    ตกลงราคา 1.บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด 42,000.00    บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด 42,000.00 ราคาต่ําสุด

2.บริษัท ไดมอนด์ ไชน์ ฮอลิเดย์ จํากัด 45,800.00    

3.บริษัท เกิดไสว ทัวร์ จํากัด 46,000.00    

208 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,300.00 ตกลงราคา บริษัท เชียงใหม่ ลานนา ฮอลิเดย์ จํากัด 8,300.00 บริษัท เชียงใหม่ ลานนา ฮอลิเดย์ จํากัด 8,300.00 ราคาเหมาะสม

209 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา นายสํารอง ศรีคง 8,000.00 นายสํารอง ศรีคง 8,000.00 ราคาเหมาะสม

210 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 4,500.00 ตกลงราคา 1.นายสมใจ รักเรืองเดช 4,500.00 นายสมใจ รักเรืองเดช 4,500.00 ราคาต่ําสุด

2.นายภานุวัฒน์ กลันการ 4,600.00 

3.นางศิริกุล ชนินทร์เศรษฐ์ 4,700.00 

211 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,600.00 ตกลงราคา นายพีระพงษ์ จินาสุ่น 5,600.00 นายพีระพงษ์ จินาสุ่น 5,600.00 ราคาเหมาะสม

212 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,500.00 ตกลงราคา ว่าที่ ร.ต.เกริกเกียรติ หุตะมาน 8,500.00 ว่าที่ ร.ต.เกริกเกียรติ หุตะมาน 8,500.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

213 เช่ารถบัสปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด 27,000.00 บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จํากัด 27,000.00 ราคาเหมาะสม

และเช่ารถตู้ปรับอากาศ

214 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 29,800.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญ 29,800.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญ 29,800.00 ราคาต่ําสุด

   แทรเวล (2007) แทรเวล (2007)

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดนิวฟ้าใหม่ 31,200.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 33,000.00 

215 เช่าห้องประชุม 6,000.00 ตกลงราคา โรงแรมมณเฑียร พัทยา 6,000.00 โรงแรมมณเฑียร พัทยา 6,000.00 ราคาเหมาะสม

(บริษัท พัทยามารินา โฮเต็ล จํากัด) (บริษัท พัทยามารินา โฮเต็ล จํากัด)

216 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 14,920.00 ตกลงราคา วันที่ 21 ส.ค.54

1. นายกิติกร ทองภักดี 2,780.00 นายกิติกร ทองภักดี 2,780.00 ราคาต่ําสุด

2. นายกิตติ จําปี 3,000.00 

วันที่ 21 ส.ค.54

1. นายยุทธนา แช่มเสถียร 2,780.00 นายยุทธนา แช่มเสถียร 2,780.00 ราคาต่ําสุด

2. นายกิตติ จําปี 3,000.00 

วันที่ 24-26 ส.ค.54

นายกิติกร ทองภักดี 9,360.00 นายกิติกร ทองภักดี 9,360.00 ราคาเหมาะสม

217 เช่ารถบัสปรับอากาศ 99,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด จันทิมา 99,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด จันทิมา 99,000.00 ราคาต่ําสุด

และเช่ารถตู้ปรับอากาศ    เชียงราย ทัวร์ เชียงราย ทัวร์

2. บริษัท แพรวา และภูผา จํากัด 140,400.00 
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

3. เชียงรายบุษยมาสทัวร์ 126,000.00 
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