
ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา 3,000,000.00 ตกลง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2,950,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2,950,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ โครงการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา 2,000,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,000,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,000,000.00 "

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการพิทักษ์

ระบบคุณธรรม ตามมาตรา 31 (1)

และมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. 2551

3 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา 1,500,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1,396,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1,396,000.00 "

ระบบการสร้างเครือข่าย

การพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ในระบบราชการ

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา 9,800,000.00 คัดเลือก มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 9,793,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 9,793,000.00 ยื่นข้อเสนอ

นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหาร ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา ด้านเทคนิค

ส่วนราชการ (นบส.2) ประจําปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน ครบถ้วน

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ราชการ) ราชการ) ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการศึกษา/ 3,500,000.00 คัดเลือก มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 3,470,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 3,470,000.00 "

พัฒนาแนวทางการนําระบบเพดาน/ ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา

กรอบวงเงินงบประมาณด้านบุคคล เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน

มาใช้ในการบริหารกําลังคน ราชการ) ราชการ)

ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

3 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา 1,117,500.00 คัดเลือก บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด 995,100.00 บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด 995,100.00 เสนอรายละเอียด

นวัตกรรมเพื่อการจัดการองค์ความรู้ งานจ้าง

ด้านการบริหารกําลังคนคุณภาพ 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 จ้างสํารวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล 326,200.00      พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล 300,000.00   มหาวิทยาลัยมหิดล 300,000.00   เสนอรายละเอียด

งานจ้าง

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 เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นสนามสอบ 563,280.00      ตกลงราคา บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 563,280.00   บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 563,280.00   เสนอรายละเอียด

แข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล แมเนจเม้นท์ จํากัด แมเนจเม้นท์ จํากัด งานจ้าง

ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างถ่ายเอกสาร 2,070.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 2,070.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 2,070.00 ราคาเหมาะสม

3 จ้างถ่ายเอกสาร 8,965.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 8,965.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 8,965.00 ราคาเหมาะสม

4 ซื้อน้ําดื่ม 13,535.50    ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 13,535.50 บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย์ จํากัด 13,535.50 ราคาเหมาะสม

5 จ้างถ่ายเอกสาร 1,560.00 ตกลงราคา เพชรก๊อบปี้ 1,560.00 เพชรก๊อบปี้ 1,560.00 ราคาเหมาะสม

6 จ้างเหมาจัดห้องอบรม 3104-3105 1,000.00 ตกลงราคา นายวีระพันธ์ จันทอก 1,000.00 นายวีระพันธ์ จันทอก 1,000.00 ราคาเหมาะสม

สํานักงานก.พ.จังหวัดนนทบุรี

7 จ้างเหมาจัดห้องอบรม 6100 1,500.00 ตกลงราคา นายวีระพันธ์ จันทอก 15,000.00 นายวีระพันธ์ จันทอก 1,500.00 ราคาเหมาะสม

สํานักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี

8 จ้างถ่ายเอกสาร 1,514.00 ตกลงราคา ศูนย์เอกสารครบวงจร 1,514.00 ศูนย์เอกสารครบวงจร 1,514.00 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

9 จ้างถ่ายเอกสาร 20,979.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 20,979.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 20,979.00 ราคาเหมาะสม

10 จ้างถ่ายเอกสาร 8,198.40 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 8,198.40 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 8,198.40 ราคาเหมาะสม

11 จ้างพิมพ์เอกสารการสอบ 23,641.46 ตกลงราคา 1. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 23,641.46 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 23,641.46 ราคาต่ําสุด

    จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท นําพลัส จํากัด 24,741.61 

3. บริษัท ทรูอีส จํากัด 24,780.88 

12 จ้างถ่ายเอกสาร 1,980.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 1,980.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 1,980.00 ราคาเหมาะสม

13 จ้างถ่ายเอกสาร 19,725.10 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 19,725.10 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี้ ปริ้น 19,725.10 ราคาเหมาะสม

14 จ้างพิมพ์หนังสือหลักเกณฑ์ 984,400.00 ตกลงราคา 1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด 984,400.00 บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด 984,400.00 ราคาต่ําสุด

และวิธีการคัดเลือกบุคคล 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลย์ โปรเซส 99,296.00 

ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง 3. บริษัท โกลด์ ฟิกเกอร์ จํากัด 100,152.00 

ที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 98,234.56 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 98,234.56 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 98,234.56 ราคาเหมาะสม

16 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

17 ซื้อน้ําดื่ม 18,297.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนวิริยะ 1995 18,297.00 ห้างหุ้นส่วนวิริยะ 1995 18,297.00 ราคาเหมาะสม

18 จ้างพิมพ์หนังสือกําลังคนภาครัฐ 98,868.00 ตกลงราคา 1. ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 98,868.00 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 98,868.00 ราคาต่ําสุด

ในฝ่ายพลเรือน 2552 2. เทียมผ่าการพิมพ์ 123,585.00 

3. อมรการพิมพ์ 117,111.50 

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,541.98 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 2,541.98 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 2,541.98 ราคาเหมาะสม

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,776.98 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 1,776.98 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 1,776.98 ราคาเหมาะสม

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,284.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 1,284.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 1,284.00 ราคาเหมาะสม

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,153.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 8,153.40 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 8,153.40 ราคาเหมาะสม

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,046.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 19,046.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 19,046.00 ราคาเหมาะสม

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,740.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น 12,740.00 ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น 12,740.00 ราคาเหมาะสม

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,907.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 28,907.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 28,907.00 ราคาเหมาะสม

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21,197.77 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 21,197.77 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 21,197.77 ราคาเหมาะสม
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ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 63,258.40 ตกลงราคา 1. บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด 63,258.40 บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด 63,258.40 ราคาเหมาะสม

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 63,739.90 

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,945.98 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 24,945.98 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 24,945.98 ราคาเหมาะสม

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47,080.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 47,080.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 47,080.00 ราคาเหมาะสม

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,198.48 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 24,198.48 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 24,198.48 ราคาเหมาะสม

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 4,066.00 บริษัท สินทองชัย (1999) จํากัด 4,066.00 ราคาเหมาะสม

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 20,000.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 20,000.00 ราคาเหมาะสม

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,674.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 2,674.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 2,674.00 ราคาเหมาะสม

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,066.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 4,066.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 4,066.00 ราคาเหมาะสม

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,007.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 6,007.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 6,007.00 ราคาเหมาะสม

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,572.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 12,572.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 12,572.00 ราคาเหมาะสม
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37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,894.10 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 49,894.10 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 49,894.10 ราคาเหมาะสม

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30,158.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 30,158.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 30,158.00 ราคาเหมาะสม

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,514.25 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 10,514.25 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 10,514.25 ราคาเหมาะสม

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,893.16 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 16,893.16 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 16,893.16 ราคาเหมาะสม

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,412.90 ตกลงราคา ร้านเลิศทวีกิจ 14,412.90 ร้านเลิศทวีกิจ 14,412.90 ราคาเหมาะสม

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,108.40 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 15,108.40 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 15,108.40 ราคาเหมาะสม

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,676.00 ตกลงราคา บริษัท ไอที ดาต้า จํากัด 28,676.00 บริษัท ไอที ดาต้า จํากัด 28,676.00 ราคาเหมาะสม

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,669.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียมแก้ว 49,669.40 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรียมแก้ว 49,669.40 ราคาเหมาะสม

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 34,415.48 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 34,415.48 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จํากัด 34,415.48 ราคาเหมาะสม

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,797.60 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 1,797.60 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 1,797.60 ราคาเหมาะสม
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47 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,668.40 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 23,668.40 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 23,668.40 ราคาเหมาะสม

48 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,992.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น 16,992.00 ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น 16,992.00 ราคาเหมาะสม

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,062.96 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 2,062.96 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 2,062.96 ราคาเหมาะสม

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,110.32 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 5,110.32 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 5,110.32 ราคาเหมาะสม

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน 69,314.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 69,314.60 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 69,314.60 ราคาเหมาะสม

52 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,488.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 24,488.00 ร้านอุดมพานิช 24,488.00 ราคาเหมาะสม

53 ซื้อวัสดุสํานักงาน 44,405.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 44,405.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 44,405.00 ราคาเหมาะสม

54 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,630.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 6,630.00 ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 6,630.00 ราคาเหมาะสม

55 ซื้อหนังสือประกอบการอบรม 10,000.00 ตกลงราคา บริษัท อิงลิช แลงเก็จ ทิวชั่น จํากัด 10,000.00 บริษัท อิงลิช แลงเก็จ ทิวชั่น จํากัด 10,000.00 ราคาเหมาะสม

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,692.47 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 8,692.47 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จํากัด 8,692.47 ราคาเหมาะสม
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57 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,830.95 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 17,830.95 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 17,830.95 ราคาเหมาะสม

58 จ้างซ่อมเปลียนสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อ 5,831.50 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 5,831.50 ร้านทิวาริม 5,831.50 เนื่องจากผู้รับจ้าง

และป้ายจอดรถยนต์ มีความชํานาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

59 จ้างติดตั้งสติ๊กเกอร์แบบฝ้า 8,132.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 8,132.00 ร้านทิวาริม 8,132.00 "

60 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 680.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนายนต์ 680.00 ร้านพัฒนายนต์ 680.00 "

61 จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ 2,072.50 ตกลงราคา บริษัท  กวางหลงแมชีนเนอรี่  จํากัด 2,072.50 บริษัท  กวางหลงแมชีนเนอรี่  จํากัด 2,072.50 "

62 ซ่อมฟุตบาทตัวหนอนหน้า 13,600.00 ตกลงราคา นายแสวง    ไวยพัทธา 13,600.00 นายแสวง   ไวยพัทธา 13,600.00 "

อาคาร 8 และฝาปิดบ่อน้ําทิ้ง

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

63 จ้างซ่อมท่อสุขาและท่อน้ําทิ้ง 37,880.00 ตกลงราคา นายรณชัย  ตรีสนธิ์ 37,880.00 นายรณชัย  ตรีสนธิ์ 37,880.00 "

ใต้ถุนอาคาร 6 สํานักงาน ก.พ.

จังหวัดนนทบุรี
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64 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 1,800.00 ตกลงราคา 1. นายสมชาย จันทร์สคราญ 1,800.00 นายสมชาย จันทร์สคราญ 1,800.00 ราคาต่ําสุด

2.  นายชาญชัย จันทร์เพ็ง 2,000.00 

3. นางสาวดวงกมล คูพัฒน์ 2,000.00 

65 เช่ารถบัสปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 7,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 7,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 9,000.00 

3. นายสุเชษฐ์ เลาวกุล 8,000.00 

66 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. นายธรรมนูญ รังทอง 5,400.00 นายธรรมนูญ รังทอง 5,400.00 ราคาต่ําสุด

2. นายวิน ต่อยนิ่ง 5,700.00 

3. นายสิทธิชัย งามขํา 6,000.00 

67 เช่ารถบัสปรับอากาศ 35,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ชูธรรม การท่องเที่ยว จํากัด 35,000.00 บริษัท ชูธรรม การท่องเที่ยว จํากัด 35,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 36,000.00 

3. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 40,000.00 

4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 44,000.00 

68 เช่ารถบัสปรับอากาศ 98,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญแทรเวล 98,000.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญแทรเวล 98,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 99,000.00    

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชัยสิทธิ์ทรานสปอร์ต 100,000.00   

69 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,800.00 ตกลงราคา 1. นายจักรัฐ อาคมนันท์ 10,800.00    นายจักรัฐ อาคมนันท์ 10,800.00 ราคาต่ําสุด

2. นายสุเมธ แก้วนาวงศ์ 11,100.00    

3. นายนรัสสร เจริญผล 11,400.00    
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70 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. นางศิริกุล ชนินทร์เศรษฐ์ 6,000.00 นางศิริกุล ชนินทร์เศรษฐ์ 6,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ดต.ศิริพงษ์ ฟักแฟง 6,900.00 

3. นายประสิทธิ์ แพรดํา 6,900.00 

71 เช่ารถบัสปรับอากาศ 22,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 22,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 22,000.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 24,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยแสนบริการ 25,000.00 

72 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 18,190.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 18,190.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 18,190.00 ราคาต่ําสุด

2. บริษัท พูลทรัพย์เอ็กเพรส 1985 จํากัด 19,000.00 

3. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 20,000.00 

73 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 12,200.00 ตกลงราคา 1. นายประเสริฐ ถือพุดชา 12,200.00 นายประเสริฐ ถือพุดชา 12,200.00 ราคาต่ําสุด

2. นายญาณสิทธิ์ ม้วนโคกสูง 12,700.00 

3. นางสาวเพ็ญพักตร์ วันทะชัย 13,200.00 

74 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 32,100.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 32,100.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จํากัด 32,100.00 ราคาต่ําสุด

2. นายธนกร มูลวงษ์ 34,000.00 

75 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 40,500.00 ตกลงราคา 1. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 40,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด 40,500.00 ราคาต่ําสุด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มายเวย์ แทรเวล 44,000.00 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแสนบริการ 48,000.00 

76 เช่ารถตู้ปรับอากาศ  5,400.00 ตกลงราคา 1. นางศิริกุล ชนินทร์เศรษฐ์ 5,400.00 นางศิริกุล ชนินทร์เศรษฐ์ 5,400.00 ราคาต่ําสุด

2. นายประสิทธิ์ แพรดํา 6,000.00 

3. ดต.ศิริพงษ์ ฟักแฟง 6,000.00 
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