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1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,625.10 ตกลงราคา  - บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด          
ราคาที่เสนอ 10,625.10 บาท

บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด              
ราคาที่เสนอ 10,625.10 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,515.00 ตกลงราคา  - บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด           
ราคาที่เสนอ 15,515.00 บาท

บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด               
ราคาที่เสนอ 15,515.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

3 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 92,555.00 ตกลงราคา  - บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 92,555.00 บาท

บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด 
ราคาที่เสนอ 92,555.00 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

4 ซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 10 รายการ 5,830.00 ตกลงราคา  - รานเอี่ยมรุงเรือง                        
ราคาที่เสนอ 5,830.00 บาท

รานเอี่ยมรุงเรือง                            
ราคาที่เสนอ 5,830.00 บาท

จัดซื้อที่รานโดยตรง

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 10 รายการ 1,551.50 ตกลงราคา  - บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส 
แอนด เซลล จํากัด                         
ราคาที่เสนอ 1,551.50 บาท

บริษัท ไอที คอมพิวเตอร เซอรวิส       
แอนด เซลล จํากัด                          
ราคาที่เสนอ 1,551.50 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

6 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 13 รายการ 10,635.80 ตกลงราคา  - หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 10,635.80 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 10,635.80 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

7 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงจํานวน 13 รายการ 1,800.00 ตกลงราคา  - ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล) 
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

ห.ส.ม. สหทวีโชค (คณะบุคคล)       
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 4 รายการ 8,816.80 ตกลงราคา  - บริษัท สหธุรกิจ จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 8,816.80 บาท

บรษิัท สหธุรกิจ จํากัด                     
ราคาที่เสนอ 8,816.80 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 15,503.80 ตกลงราคา  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง          
กรมสวัสดิการทหารเรือ                   
ราคาที่เสนอ 15,503.80 บาท

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง              
กรมสวัสดิการทหารเรือ                   
ราคาที่เสนอ 15,503.80 บาท

จัดซื้อจากตัวแทนผูจัดจําหนาย

10 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 3,852.00 ตกลงราคา  - รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส
 ราคาที่เสนอ 3,852.00 บาท

รานนิตยชัย ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 
ราคาที่เสนอ 3,852.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว
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11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 356.50 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)        
ราคาที่เสนอ  356.50 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            
ราคาที่เสนอ  356.50 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 5 รายการ 44,768.80 ตกลงราคา  - บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 
จํากัด(มหาชน)                              
ราคาที่เสนอ 44,768.80 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 
จํากัด(มหาชน)                             
ราคาที่เสนอ 44,768.80 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

13 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 5,700.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 5,700.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 5,700.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

14 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 5 รายการ 3,100.00 ตกลงราคา  - บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท

บริษัท รุงโรฒณบรกิาร (2525) จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 5 รายการ 3,000.00 ตกลงราคา  - นางสาวจารุณี  กลิ่นวน                
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นางสาวจารุณี  กลิ่นวน                    
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 5 รายการ 33,761.77 ตกลงราคา  - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
ราคาที่เสนอ 33,761.77 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            
ราคาที่เสนอ 33,761.77 บาท

จัดซื้อจากผูจําหนายโดยตรง

17 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อทดแทนและ
พัฒนาระบบการบริการขอมูลพรอมติดตั้ง 
จํานวน 7 รายการ

44,000,000.00 ประกวดราคา
ดวยวิธีการ

ทาง
อิเล็กทรอนิกส

 - บริษัท  เอเอ็มอาร เอเชีย   จํากัด 
ราคาที่เสนอ 44,000,000.00 บาท

บริษัท  เอเอ็มอาร เอเชีย   จํากัด        
ราคาที่เสนอ 44,000,000.00 บาท

เปนผูผานการพิจารณา
ขอเสนอทางเทคนิค และมี
สิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว

18 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 23,420.17 ตกลงราคา  - บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด      
ราคาที่เสนอ 23,420.17 บาท

บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด          
ราคาที่เสนอ 23,420.17 บาท

เปนผูบริการโดยตรง

19 จางเหมาจัดทําบอรดนิทรรศการ 39,911.00 ตกลงราคา  - บริษัท แอด ออน จํากัด               
ราคาที่เสนอ 39,911.00 บาท

บริษัท แอด ออน จํากัด                   
ราคาที่เสนอ 39,911.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว
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20 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 8,816.80 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 8,816.80 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 8,816.80 บาท

21 จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 50,000.00 ตกลงราคา  - บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด           
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท

บริษัท เพจ เมคเกอร จํากัด              
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

22 จางจัดบริการเดินทางไปตางประเทศ 822,400.00 วิธีพิเศษ  - บริษัท เจ.ซี. เพ็นนี จํากัด             
ราคาที่เสนอ 822,400.00 บาท

บริษัท เจ.ซี. เพ็นนี จํากัด                 
ราคาที่เสนอ 822,400.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว

23 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 6,392.18 ตกลงราคา  - บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 6,392.18 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กลการ จํากัด       
ราคาที่เสนอ 6,392.18 บาท

24 จางเปลี่ยนกระจก 6,600.00 ตกลงราคา  - รานกระจก พี. สุรศักดิ์                
ราคาที่เสนอ 6,600.00 บาท

รานกระจก พี. สุรศักดิ์                    
ราคาที่เสนอ 6,600.00 บาท

เปนผูเสนอราคารายเดียว


