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EB3 (4) ผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง เงินงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ.2561 

ลําดับ รายการ งปม. 
วิธีการจัดซ้ือ /

จัดจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

หลักเกณฑ         การ

พิจารณา 

1 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 16 รายการ 35,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดู พารท จํากัด 35,000 เสนอราคา/ตกลงราคา 

2 วัสดุการสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 1 รายการ 7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทแกมมาโก (ประเทศไทย) จาํกัด 7,000 เสนอราคา/ตกลงราคา 

3 วัสดุการสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 7 รายการ 55,860 เฉพาะเจาะจง S-SHOP 55,860 เสนอราคา/ตกลงราคา 

4 วัสดสุาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 12 รายการ 20,899.50 เฉพาะเจาะจง หจก.อรรถพรเอ็นจิเนียริ่งแอนด ซพัพลาย 20,899.50 เสนอราคา/ตกลงราคา 

5 วัสดคุณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 รายการ 55,550 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 55,550 เสนอราคา/ตกลงราคา 

6 วัสดุคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 รายการ 5,080 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 5,080 เสนอราคา/ตกลงราคา 

7 วัสดุการสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 1 รายการ 8,250 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 8,250 เสนอราคา/ตกลงราคา 

8 วัสดสุาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 3 รายการ 14,100 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 14,100 เสนอราคา/ตกลงราคา 

9 วัสดสุาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 21 รายการ 85,000 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 85,000 เสนอราคา/ตกลงราคา 

10 วัสดสุาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 6 รายการ 16,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดู พารท จํากัด 16,700 เสนอราคา/ตกลงราคา 

11 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 1 รายการ 4,400 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 4,400 เสนอราคา/ตกลงราคา 

12 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 36 รายการ 98,259 เฉพาะเจาะจง หจก.อัศวคอนสตรักช่ัน 98,259 เสนอราคา/ตกลงราคา 

13 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 17 รายการ 68,469.30 เฉพาะเจาะจง อ.เหล็กปากบึง   68,469.30 เสนอราคา/ตกลงราคา 

14 วัสดุการสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 1 รายการ 4,400 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 4,400 เสนอราคา/ตกลงราคา 

15 วัสดุการสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 1 รายการ 2,200 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 2,200 เสนอราคา/ตกลงราคา 



ลําดับ รายการ งปม. 
วิธีการจัดซ้ือจัด

จาง 
รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

หลักเกณฑ          การ

พิจารณา 

16 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 10 รายการ 26,886 เฉพาะเจาะจง วงษพิทักษวัสดุภัณฑ 26,886 เสนอราคา/ตกลงราคา 

17 วัสดุคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 รายการ 62,939 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 62,939 เสนอราคา/ตกลงราคา 

18 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 5 รายการ 11,030 เฉพาะเจาะจง จอมบึง ออฟฟศ เซน็เตอร 11,030 เสนอราคา/ตกลงราคา 

19 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 2 รายการ 29,610 เฉพาะเจาะจง หจก.อรรถพรเอ็นจิเนียริ่งแอนด ซพัพลาย 29,610 เสนอราคา/ตกลงราคา 

20 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 5 รายการ 5,390 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 5,390 เสนอราคา/ตกลงราคา 

21 วัสดุคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 รายการ 1,926 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 1,926 เสนอราคา/ตกลงราคา 

22 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 2 รายการ 475.08 เฉพาะเจาะจง หจก.อัศวคอนสตรักช่ัน 475.08 เสนอราคา/ตกลงราคา 

23 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 2 รายการ 24,396 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเมนท (ไทยแลนด) จํากัด 24,396 เสนอราคา/ตกลงราคา 

24 วัสดุคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 รายการ 10,165 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูเอฟโอ  จํากัด 10,165 เสนอราคา/ตกลงราคา 

25 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 1 รายการ 5,700 เฉพาะเจาะจง ราน S.F.สเตช่ันเนอรี่แฟมลิี ่ 5,700 เสนอราคา/ตกลงราคา 

26 วัสดุคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 รายการ 8,000 เฉพาะเจาะจง เอ็น มัลตมิีเดีย ดีไซน 8,000 เสนอราคา/ตกลงราคา 

27 วัสดุคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 รายการ 7,280 เฉพาะเจาะจง บริษัท กราฟฟก ปริ๊นซ จํากัด สํานักงานใหญ 7,280 เสนอราคา/ตกลงราคา 

28 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 11 รายการ 4,991.55 เฉพาะเจาะจง ชัยอนันต สํานักงานใหญ 4,991.55 เสนอราคา/ตกลงราคา 

29 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 10 รายการ 1,706.65 เฉพาะเจาะจง ชัยอนันต สํานักงานใหญ 1,706.65 เสนอราคา/ตกลงราคา 

30 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 10 รายการ 2,953.20 เฉพาะเจาะจง ชัยอนันต สํานักงานใหญ 2,953.20 เสนอราคา/ตกลงราคา 

 

 



ลําดับ รายการ งปม. 
วิธีการจัดซ้ือจัด

จาง 
รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

หลักเกณฑ          การ

พิจารณา 

31 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 12 รายการ 1,942.25 เฉพาะเจาะจง ชัยอนันต สํานักงานใหญ 1,942.25 เสนอราคา/ตกลงราคา 

32 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 11 รายการ 7,318.80 เฉพาะเจาะจง ชัยอนันต สํานักงานใหญ 7,318.80 เสนอราคา/ตกลงราคา 

33 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 10 รายการ 14,124 เฉพาะเจาะจง ชัยอนันต สํานักงานใหญ 14,124 เสนอราคา/ตกลงราคา 

34 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 11 รายการ 6,949.65 เฉพาะเจาะจง ชัยอนันต สํานักงานใหญ 6,949.65 เสนอราคา/ตกลงราคา 

35 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 1 รายการ 2,400 เฉพาะเจาะจง ณัฐฮารดแวร 2,400 เสนอราคา/ตกลงราคา 

36 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 16 รายการ 56,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ็ม  ดี  โปรซัพพลายส  จํากัด 56,100 เสนอราคา/ตกลงราคา 

37 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 39 รายการ 36,604.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทู แมน สแตนเลส จํากัด (สํานักงานใหญ)   36,604.70 เสนอราคา/ตกลงราคา 

38 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 4 รายการ 22,235 เฉพาะเจาะจง เกรียงไกรเทคโนโลย ี 22,235 เสนอราคา/ตกลงราคา 

39 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 2 รายการ 3,945 เฉพาะเจาะจง อ.เหล็กปากบึง   3,945 เสนอราคา/ตกลงราคา 

40 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 6 รายการ 2,240 เฉพาะเจาะจง เอ.บี พริ้นเตอร 2,240 เสนอราคา/ตกลงราคา 

41 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 13 รายการ 23,970 เฉพาะเจาะจง จอมบึงการพิมพแอนดคอม 23,970 เสนอราคา/ตกลงราคา 

42 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 1 รายการ 235 เฉพาะเจาะจง กอปปนิว 235 เสนอราคา/ตกลงราคา 

43 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 1 รายการ 500 เฉพาะเจาะจง เอส แอนด วี 500 เสนอราคา/ตกลงราคา 

44 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 1 รายการ 31,565 เฉพาะเจาะจง สมาคมสงเสริมความปลอดภัยฯ  31,565 เสนอราคา/ตกลงราคา 

45 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 1 รายการ 900 เฉพาะเจาะจง รุงเรืองเอกสาร 900 เสนอราคา/ตกลงราคา 

 

 



ลําดับ รายการ งปม. 
วิธีการจัดซ้ือจัด

จาง 
รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

หลักเกณฑ          การ

พิจารณา 

31 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 1 รายการ 900 เฉพาะเจาะจง รุงเรืองเอกสาร 900 เสนอราคา/ตกลงราคา 

32 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 1 รายการ 400 เฉพาะเจาะจง รุงเรืองเอกสาร 400 เสนอราคา/ตกลงราคา 

33 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 1 รายการ 590 เฉพาะเจาะจง นีโอดีไซน (จอมบึง) 590 เสนอราคา/ตกลงราคา 

34 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 1 รายการ 900 เฉพาะเจาะจง S.F.สเตช่ันเนอรี่แฟมิลี ่ 900 เสนอราคา/ตกลงราคา 

35 วัสดุสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 1 รายการ 14,970 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเนอรจี้ซอฟต โซลูช่ัน จาํกัด 14,970 เสนอราคา/ตกลงราคา 

 


