
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งปรับปรุงอาคารสถานที�ในการ 8,120,000.00 ประกวด 1. บริษทั ไวร์เลส บิซิเนส 8,083,500.00 บริษทั ไวร์เลส บิซิเนส 8,083,500.00 เสนอรายละเอียด

ดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษ์ ราคาดว้ย     อินเทลิเจนซ์ จาํกดั อินเทลิเจนซ์ จาํกดั ตรงตามที� สกพ.

ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ�มเติม วธิีการ 2. บริษทั มิราเคิล เวริ์ค จาํกดั 8,100,000.00 กาํหนด
ทางอิเล็ก 3. บริษทั วิชยั เทรดดิ4ง (1983) จาํกดั 8,105,000.00 ราคาตํ�าสุด
ทรอนิกส์ 4. บริษทั เอเชียเฟอร์นิเจอร์และ 8,105,000.00 

    ก่อสร้าง จาํกดั
5. หจก. ว.ีเอส.พี. คอนสตรักชั�น 8,105,800.00 

6. บริษทั เอสทีพี อินตริเกต จาํกดั 8,106,000.00 

7. หจก. ธารินี กรุ๊ป 8,108,484.00 

8. บริษทั ชยัวรรณ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 8,108,900.00 

9. บริษทั วษิณุโชค จาํกดั 8,108,980.00 

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนเมษายน  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 จา้งดาํเนินการเกี�ยวกบัแบบทดสอบ 1,596,810.00 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 1,596,810.00 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 1,596,810.00 ตามมติ ครม.
ภาคความรู้ความสามารถที�ใช้ และระเบียบฯ
เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) ขอ้ 26 (1) (2)

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 จา้งที�ปรึกษาโครงการพฒันา 32,640,000.00 ตกลง มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 32,640,000.00 มูลนิธิพฒันาประสิทธิภาพ 32,640,000.00 ตามมติ ครม.
นกับริหารระดบัสูง (โครงการพฒันา ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษา ในราชการ (สถาบนัที�ปรึกษา สนบัสนุน

ผูน้าํที�มีวสิัยทศัน์และคุณธรรม เพื�อพฒันาประสิทธิภาพใน เพื�อพฒันาประสิทธิภาพใน ใหด้าํเนินการ
ในภาครัฐ กลุ่มที� 2 ประจาํปี ราชการ) ราชการ) จา้งไดโ้ดยตรง

งบประมาณ พ.ศ. 2552) ตามระเบียบฯ
ขอ้ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

2 จา้งที�ปรึกษาดาํเนินกิจกรรมส่งเสริม 4,840,000.00 ตกลง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 4,800,000.00 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 4,800,000.00 เสนอรายละเอียด

ความโปร่งใสในภาคราชการสาํหรับ ตรงตามที� สกพ.

หน่วยงานดา้นนโยบายการบริหาร กาํหนด
ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย และ ราคาเหมาะสม

ดา้นสนบัสนุนวชิาการ 
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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 เช่าสถานที�เพื�อใชเ้ป็นสนามสอบ 1,540,960.50 ตกลงราคา บริษทั อิมแพค็ เอก็ซิบิชั�น 1,540,960.50 บริษทั อิมแพค็ เอก็ซิบิชั�น 1,540,960.50 ราคาเหมาะสม

แข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั แมเนจเมน้ท ์จาํกดั
ในส่วนราชการต่าง ๆ ประจาํปี 
พ.ศ. 2552

2 เช่าเตน็ท ์ทรงจั�ว 8,560.00 ตกลงราคา 1. บริษทั แสงทองผา้ใบ จาํกดั 8,560.00 บริษทั แสงทองผา้ใบ จาํกดั 8,560.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั สหศรีบูรพาผา้ใบ จาํกดั 9,844.00 
3. ร้านผา้ใบดวงธรรม 10,700.00 

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

4 เช่าเครื�องตรวจกระดาษคาํตอบ 64,510.30 ตกลงราคา บริษทั คอนโทรล ดาตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 64,510.30 บริษทั คอนโทรล ดาตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 64,510.30 ราคาตํ�าสุด
พร้อมเจา้หนา้ที�ประจาํเครื�อง

5 จา้งเคลือบลามิเนตดา้น 281.95 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 281.95 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 281.95 ราคาเหมาะสม

6 จา้งถ่ายเอกสาร 3,648.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 3,648.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 3,648.00 ราคาเหมาะสม

7 จา้งถ่ายเอกสาร 5,840.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 5,840.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 5,840.00 ราคาเหมาะสม

8 จา้งถ่ายเอกสาร 196.80 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 196.80 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 196.80 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

9 เช่ารถรับ - ส่ง เจา้หนา้ที� 16,500.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 16,500.00 บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 16,500.00 ราคาตํ�าสุด
พร้อมสัมภาระและเอกสารทางราชการ 2. บริษทั แพค็แอนดโ์ก รีโลเคชั�น จาํกดั 21,500.00 

3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เอน็ เค 22,000.00 
    เทรดดิ4ง แอนด ์เซอร์วสิ

10 จา้งถ่ายเอกสาร 4,072.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 4,072.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 4,072.00 ราคาเหมาะสม

11 จา้งทาํตรายาง 340.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 340.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 340.00 ราคาเหมาะสม

12 จา้งพิมพเ์อกสารการสอบ 25,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 25,000.00 บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 25,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั ซิMดโหมด จาํกดั 42,000.00 
3. Nummplus Co.,Ltd. 44,059.00 

13 จา้งถ่ายเอกสาร 720.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 720.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 720.00 ราคาเหมาะสม

14 จา้งพิมพแ์บบแนบทา้ยกฎ ก.พ. 3,424.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพค์ณะรัฐมนตรี 3,424.00 สาํนกัพิมพค์ณะรัฐมนตรี 3,424.00 ราคาเหมาะสม

และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา
15 จา้งถ่ายเอกสาร 1,930.50 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 1,930.50 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 1,930.50 ราคาเหมาะสม

16 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 30,800.00 ตกลงราคา บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 30,800.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 30,800.00 ราคาเหมาะสม

17 เช่ารถบสัปรับอากาศ 60,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 60,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 60,000.00 ราคาตํ�าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 66,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 69,000.00 
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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

18 จา้งพิมพห์นงัสือชุด "5 จิต คิดเพื�ออนาคต" 99,242.50 ตกลงราคา 1.บริษทั สไมล ์ครีเอทีฟ กรุ๊ป จาํกดั 99,242.50 บริษทั สไมล ์ครีเอทีฟ กรุ๊ป จาํกดั 99,242.50 ราคาตํ�าสุด
2. บริษทั มายดฟ์ูล จาํกดั 105,000.00 
3. บริษทั ชิน คมัปานี จาํกดั 160,500.00 

19 จา้งถ่ายเอกสาร 7,783.40 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 7,783.40 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 7,783.40 ราคาเหมาะสม

20 จา้งถ่ายเอกสาร 4,420.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 4,420.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 4,420.00 ราคาเหมาะสม

21 จา้งถ่ายเอกสาร 6,500.00 ตกลงราคา ร้านหวัหินคอมพิวเตอร์ 6,500.00 ร้านหวัหินคอมพิวเตอร์ 6,500.00 ราคาเหมาะสม

22 จา้งถ่ายเอกสาร 2,700.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 2,700.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี4  ปริ4น 2,700.00 ราคาเหมาะสม

23 จา้งไสกาวปกหนงัสือ 1,400.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ดิ4ง เซ็นเตอร์ 1,400.00 คณะบุคคล ไบน์ดิ4ง เซ็นเตอร์ 1,400.00 ราคาเหมาะสม

24 จา้งจดัการขอ้มูลหนงัสือ 23,968.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั บรรณสารนิรมิต 23,968.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั บรรณสารนิรมิต 23,968.00 ราคาตํ�าสุด
เขา้สู่โปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัิ 2.  Book Promotion  & Service Co.,Ltd. 26,964.00 

3. บริษทั วมิงคล จาํกดั 29,960.00 
25 ซื4อนํ4าดื�ม 17,325.44 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิg หยดทิพย ์จาํกดั 17,325.44 บริษทั บริสุทธิg หยดทิพย ์จาํกดั 17,325.44 ราคาเหมาะสม

26 จา้งประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต์ 76,371.25 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แมนไคนด ์มีเดีย 76,371.25 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แมนไคนด ์มีเดีย 76,371.25 ราคาตํ�าสุด
ศูนยร์วมข่าวสารดา้นการสรรหา 2.บริษทั ฟิลม์ิลี� จาํกดั 83,192.50 
และเลือกสรรของสาํนกังาน ก.พ. 3. บริษทั เคพีเจ เอนเตอร์ไพรซ์ จาํกดั 91,164.00 
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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

27 จา้งซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร 19,238.60 ตกลงราคา บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 19,238.60 บริษทั  ริโก ้ (ประเทศไทย)  จาํกดั 19,238.60 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

ของ กลุ่มงานคลงั มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

28 จา้งซ่อมปรับปรุงเครื�องปรับอากาศ 62,702.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 62,702.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 62,702.00 "
และคอลยน์ํ4าเยน็ อาคาร 2,3,4 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

29 จา้งลา้งทาํความสะอาดบาํรุงรักษา 48,000.00 ตกลงราคา นายวชัระ สทอ้นดี 48,000.00 นายวชัระ สทอ้นดี 48,000.00 "
สระวา่ยนํ4า อาคาร 6

30 จา้งซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ 99,938.00 ตกลงราคา บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 99,938.00 บริษทั ที. พี. เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ จาํกดั 99,938.00 "
หอ้งเก็บอุปกรณ์โสตฯ สกพ.นนทบุรี

31 จา้งซ่อมเกา้อี8ไมพ้บัได้ 13,000.00 ตกลงราคา เรือนจาํกลางสมุทรปราการ 13,000.00 เรือนจาํกลางสมุทรปราการ 13,000.00 "

32 จา้งขนยา้ยครุภณัฑ ์และเอกสาร 79,755.00 ตกลงราคา บริษทั  เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั�น  79,755.00 บริษทั  เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั�น  79,755.00 "
ของ สตค. จาํกดั จาํกดั

33 จา้งเก็บเลขหมายคู่สายโทรศพัท์ 8,400.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิB   นิสภคัรกุล 8,400.00 นายไชยฤทธิg   นิสภคัรกุล 8,400.00 "
ของ สตค. (เดิม)

34 จา้งซ่อมเปลี�ยนเบกเกอร์แผงควบคุม 47,508.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 47,508.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 47,508.00 "
MDB ใตบ้นัได ชั8น 1 และเบกเกอร์ เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั
แผงยอ่ยทางเขา้ดา้นหนา้กลุ่มงานคลงั
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35 จา้งเปลี�ยนซ่อมกุญแจและติดฟิลม์ฝ้า 20,116.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 20,116.00 ร้านทิวาริม 20,116.00 เนื�องจากผูร้ับจา้ง

อาคาร 6 ชั8น 2, 3 มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

36 จา้งซ่อมพื8นตวัหนอนดา้นหลงัอาคาร 6 79,415.00 ตกลงราคา นายแบง๊  วนัลาราช 79,415.00 นายแบง๊  วนัลาราช 79,415.00 "
ฝั�งศาลตายาย

37 ซื8อแผน่รองเขียน 37,450.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มาร์คดีไซน์กรุ๊ป 37,450.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มาร์คดีไซน์กรุ๊ป 37,450.00 ราคาเหมาะสม

38 ซื8อวสัดุงานซ่อม 27,927.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัพรรดิB ฮาร์ดแวร์ 27,927.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จกัพรรดิg ฮาร์ดแวร์ 27,927.00 ราคาเหมาะสม

39 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 6,313.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,313.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,313.00 ราคาเหมาะสม

40 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 898.80 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 898.80 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 898.80 ราคาเหมาะสม

41 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 6,591.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,591.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,591.20 ราคาเหมาะสม

42 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 1,401.70 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,401.70 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,401.70 ราคาเหมาะสม

43 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 3,526.72 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,526.72 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 3,526.72 ราคาเหมาะสม
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44 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 1,793.32 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,793.32 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,793.32 ราคาเหมาะสม

45 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 5,478.40 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,478.40 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,478.40 ราคาเหมาะสม

46 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 140.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 140.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 140.00 ราคาเหมาะสม

47 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 6,426.70 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,426.70 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,426.70 ราคาเหมาะสม

48 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 7,575.60 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,575.60 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,575.60 ราคาเหมาะสม

49 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 2,172.10 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,172.10 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,172.10 ราคาเหมาะสม

50 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 7,062.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,062.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,062.00 ราคาเหมาะสม

51 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 47,074.65 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 47,074.65 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 47,074.65 ราคาเหมาะสม

52 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 22,480.70 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 22,480.70 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 22,480.70 ราคาเหมาะสม

53 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 11,106.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 11,106.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 11,106.60 ราคาเหมาะสม

54 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 3,903.36 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,903.36 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,903.36 ราคาเหมาะสม

หนา้ที� 9 จาก 12



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

55 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 9,104.63 ตกลงราคา บริษทั ลีเรคโก (ประเทศไทย) จาํกดั 9,104.63 บริษทั ลีเรคโก (ประเทศไทย) จาํกดั 9,104.63 ราคาเหมาะสม

56 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 14,759.79 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,759.79 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,759.79 ราคาเหมาะสม

57 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 49,985.05 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,985.05 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,985.05 ราคาเหมาะสม

58 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 10,850.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 10,850.00 ร้านทองสุขคาํดี 10,850.00 ราคาเหมาะสม

59 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 340.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 340.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 340.00 ราคาเหมาะสม

60 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 5,778.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 5,778.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 5,778.00 ราคาเหมาะสม

61 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 37,032.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 37,032.00 ร้านทองสุขคาํดี 37,032.00 ราคาเหมาะสม

62 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 22,726.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 22,726.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 22,726.80 ราคาเหมาะสม

63 ซื4อวสัดุสาํนกังาน 2,451.00 ตกลงราคา เงินสด 2,451.00 เงินสด 2,451.00 ราคาเหมาะสม

64 ซื4อวสัดุสาํนกังาน 18,919.74 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 18,919.74 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 18,919.74 ราคาเหมาะสม

65 ซื4อวสัดุสาํนกังาน 26,555.26 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 26,555.26 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 26,555.26 ราคาเหมาะสม
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66 ซื4อวสัดุสาํนกังาน 21,931.79 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 21,931.79 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 21,931.79 ราคาเหมาะสม

67 ซื4อวสัดุสาํนกังาน 28,697.40 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 28,697.40 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 28,697.40 ราคาเหมาะสม

68 ซื4อวสัดุสาํนกังาน 22,693.95 ตกลงราคา บ.สหภณัฑก์ระดาษ จก. 22,693.95 บ.สหพนัธ์กระดาษ จก. 22,693.95 ราคาเหมาะสม

69 ซื4อวสัดุสาํนกังาน 1,848.96 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,848.96 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,848.96 ราคาเหมาะสม

70 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 13,750.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 13,750.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 13,750.50 ราคาเหมาะสม

71 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 1,367.46 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,367.46 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,367.46 ราคาเหมาะสม

72 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 976.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 976.00 ร้านอุดมพานิช 976.00 ราคาเหมาะสม

73 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 1,649.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 1,649.00 ร้านอุดมพานิช 1,649.00 ราคาเหมาะสม

74 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 4,708.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,708.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,708.00 ราคาเหมาะสม

75 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 576.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 576.00 ร้านอุดมพานิช 576.00 ราคาเหมาะสม

76 ซื8อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 7,755.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,755.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,755.00 ราคาเหมาะสม
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77 ซื8อหนงัสือวชิาการภาษาต่างประเทศ 27,481.50 ตกลงราคา บริษทั เอเชีย บุค๊ส์ จาํกดั 27,481.50 บริษทั เอเชีย บุค๊ส์ จาํกดั 27,481.50 ราคาเหมาะสม

78 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 4,429.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,429.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,429.80 ราคาเหมาะสม

79 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 32,027.80 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 32,027.80 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 32,027.80 ราคาเหมาะสม

80 ซื8อวสัดุสาํนกังาน 3,177.90 ตกลงราคา บริษทั เนชั�นไวด ์จาํกดั 3,177.90 บริษทั เนชั�นไวด ์จาํกดั 3,177.90 ราคาเหมาะสม
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