
ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้นํา 34,200,000.00 คัดเลือก มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 34,000,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 34,000,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา โครงการ

"หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน ตรงตามที่

ระดับสูง : ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และ ราชการ) ราชการ) สํานักงาน ก.พ. 

คุณธรรม (นบส.1)" กลุ่มที่ 1 ประจําปี กําหนดและ

งบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนธันวาคม  2553

หนา้ที� 1 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา 2,500,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2,497,330.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2,497,330.00 ยื่นข้อเสนอ

องค์ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติ โครงการ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตรงตามที่

ข้าราชการพลเรือน 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 จ้างเหมาดําเนินโครงการเสริมสร้าง 14,520,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14,520,000.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14,520,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ

ของข้าราชการในจังหวัดชายแดน ตรงตามที่

ภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. 

พ.ศ. 2554 กําหนดและ
เสนอราคา
เหมาะสม

2 จ้างเหมาดําเนินโครงการเสริมสร้าง 5,130,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 5,130,000.00 มหาวิทยาลัยบูรพา 5,130,000.00 "

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของข้าราชการในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554

3 จ้างเหมาดําเนินโครงการเสริมสร้าง 11,860,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11,860,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11,860,000.00 "

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของข้าราชการในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554

4 จ้างเหมาดําเนินโครงการเสริมสร้าง 14,756,760.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14,756,760.00 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14,756,760.00 "

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของข้าราชการในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16,180.54 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดวิริยะ 1995 16,180.54 ห้างหุ้นส่วนจํากัดวิริยะ 1995 16,180.54 ราคาเหมาะสม

2 จ้างทําตรายาง 7,280.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 7,280.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 7,280.00 ราคาเหมาะสม

3 จ้างพิมพ์คู่มือปริญญาและประกาศ- 99,724.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด 99,724.00 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด 99,724.00 ราคาต่ําสุด

นียบัตรวิชาชีพ ของสถาบันการศึกษา 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดเม็ดทรายพริ้นติ้ง 101,864.00 

ภาครัฐที่ ก.พ.รับรอง เล่ม 2 3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์ 102,934.00 

4 ซื้อน้ําดื่ม 16,854.64 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 16,854.64 บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 16,854.64 ราคาเหมาะสม

5 จ้างเคลือบลามิเนตปกคู่มือ 963.00 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 963.00 บริษัท บูรพา ยู.วี.เทรด จํากัด 963.00 ราคาเหมาะสม

6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20,544.00 ตกลงราคา บริษัท บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง จํากัด 20,544.00 บริษัท บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง จํากัด 20,544.00 ราคาเหมาะสม

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,150.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 48,150.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 48,150.00 ราคาเหมาะสม

8 เช่าห้องประชุม 6,000.00 ตกลงราคา บริษัท ภูวนา รีสอร์ท จํากัด 6,000.00 บริษัท ภูวนา รีสอร์ท จํากัด 6,000.00 ราคาเหมาะสม

โดยโรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท โดยโรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท

9 จ้างพิมพ์หนังสือระบบตําแหน่ง 99,809.60 ตกลงราคา 1. ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,809.60 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,809.60 ราคาต่ําสุด

ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 2. เทียมฝ่าการพิมพ์ 152,368.00 

3. อมรการพิมพ์ 169,488.00 
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

10 จ้างทําตรายาง 1,198.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 1,198.40 ห้างหุ้นส่วนจํากัดสากลตรายาง 1,198.40 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

11 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 22,800.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด 22,800.00 บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จํากัด 22,800.00 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท ป.ตระกูลวิศวกรรม จํากัด 25,680.00 

12 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 15,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด 15,000.00 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด 15,000.00 ราคาต่ําสุด

เว็บไซต์ Thaihrhub.com 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์ 17,655.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดเม็ดทรายพริ้นติ้ง 19,250.00 

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,750.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 4,750.00 ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 4,750.00 ราคาเหมาะสม

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,522.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 6,522.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 6,522.00 ราคาเหมาะสม

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,062.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 7,062.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 7,062.00 ราคาเหมาะสม

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 92,169.80 ตกลงราคา 1. บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด 92,169.80 1. บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด 92,169.80 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 92,687.68 

3. บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 104,827.90 

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,692.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 16,692.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 16,692.00 ราคาเหมาะสม

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 43,080.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 43,080.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 43,080.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,406.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 25,406.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 25,406.00 ราคาเหมาะสม

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,807.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 4,807.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 4,807.00 ราคาเหมาะสม

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,482.32 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 4,482.32 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 4,482.32 ราคาเหมาะสม

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 856.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 856.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 856.00 ราคาเหมาะสม

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,029.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,029.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,029.00 ราคาเหมาะสม

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,992.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,992.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,992.00 ราคาเหมาะสม

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,708.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 4,708.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 4,708.00 ราคาเหมาะสม

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,930.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 8,930.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 8,930.00 ราคาเหมาะสม

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,532.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 2,532.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 2,532.00 ราคาเหมาะสม

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,691.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ โชติอนันต์ 16,691.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ โชติอนันต์ 16,691.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,705.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 12,705.00 ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น 12,705.00 ราคาเหมาะสม

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,062.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 7,062.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 7,062.00 ราคาเหมาะสม

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,866.18 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 25,866.18 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 25,866.18 ราคาเหมาะสม

32 ซื้อพวงมาลาดอกไม้ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านปัทมาภรณ์ฟลอรีส 3,000.00 ร้านปัทมาภรณ์ฟลอรีส 3,000.00 ราคาเหมาะสม

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,100.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 29,100.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมภัสสร 29,100.00 ราคาเหมาะสม

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,016.15 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 24,016.15 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 24,016.15 ราคาเหมาะสม

35 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 6,975.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 6,975.00 ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 6,975.00 ราคาเหมาะสม

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,241.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 6,241.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 6,241.00 ราคาเหมาะสม

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 3,745.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 3,745.00 ราคาเหมาะสม

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,563.60 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 16,563.60 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 16,563.60 ราคาเหมาะสม
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39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,741.17 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 4,741.17 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 4,741.17 ราคาเหมาะสม

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,036.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 10,036.60 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 10,036.60 ราคาเหมาะสม

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,040.04 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 1,040.04 บริษัท ต้นไม้ทอง จํากัด 1,040.04 ราคาเหมาะสม

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,650.05 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 1,650.05 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 1,650.05 ราคาเหมาะสม

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,900.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 12,900.00 ร้านบวรไตรรงค์ 12,900.00 ราคาเหมาะสม

44 จ้างตรวจเช็ค/ล้าง/ซ่อมแซม 47,037.20 ตกลงราคา บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียริ่ง & 47,037.20 บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียริ่ง & 47,037.20 เนื่องจากผู้รับจ้าง

และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด มีความชํานาญ

พัดลมดูดอากาศและเครื่องทําน้ําร้อน ฝีมือปราณีต 

ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

45 จ้างเหมาซ่อมคู่สายและติดตั้งคู่สาย 24,960.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ์  นิสภัครกุล 24,960.00 นายไชยฤทธิ์  นิสภัครกุล 24,960.00 "

โทรศัพท์ภายในหน่วยงานต่าง ๆ

ของสํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

และจังหวัดนนทบุรี

46 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร 56,322.66 ตกลงราคา บริษัท  สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์  จํากัด 56,322.66 บริษัท  สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์  จํากัด 56,322.66 "

ของสํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ
หนา้ที� 8 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

47 เช่ารถบัสปรับอากาศ 52,500.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัดทรัพย์เจริยแทรเวล (2007) 52,500.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัดทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 52,500.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 53,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดนิวฟ้าใหม่ 55,000.00 

48 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 4,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 4,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 4,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดมายเวย์ แทรเวล 4,500.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 5,500.00 

49 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,800.00 ตกลงราคา รถบัสปรับอากาศ รถบัสปรับอากาศ ราคาต่ําสุด

และรถบัสปรับอากาศ 27,000.00 1. บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 27,000.00 บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 27,000.00 

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดมายเวย์ แทรเวล 28,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 29,000.00 

รถตู้ปรับอากาศ รถตู้ปรับอากาศ

บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 27,000.00 บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 27,000.00 

50 เช่ารถบัสปรับอากาศ 44,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท อิสระกาญจน์ ทรานเซอร์วิส จํากัด 44,000.00 บริษัท อิสระกาญจน์ ทรานเซอร์วิส จํากัด 44,000.00 ราคาต่ําสุด

2. นายจักรพงษ์  เตโช 48,000.00 

3. นายมานะ  เกียรติอมรเวช 50,000.00 

51 เช่ารถบัสปรับอากาศ 34,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัดนิวฟ้าใหม่ แทรเวล 34,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัดนิวฟ้าใหม่ แทรเวล 34,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดกรองทอง การท่องเที่ยว 34,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดองุ่นริช 38,000.00 
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52 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 18,000.00 บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 18,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 20,000.00 

3. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 20,330.00 

53 เช่ารถบัสปรับอากาศ 7,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 7,500.00 บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 7,500.00 ราคาต่ําสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัดมายเวย์ แทรเวล 10,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 11,000.00 

54 เช่ารถบัสปรับอากาศ 6,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 6,500.00 บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 6,500.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดมายเวย์ แทรเวล 8,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนแบริการ 9,000.00 

55 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 16,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 16,000.00 บริษัท เวคินทร์  แทรเวล จํากัด 16,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดมายเวย์ แทรเวล 17,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนแบริการ 18,000.00 
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