
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2,232,800.00 ประกวดราคา 1. บริษทั อินฟอร์เจน ดาตา้ 2,071,440.00 บริษทั อินฟอร์เจน ดาตา้ 2,071,440.00 เสนอรายละเอียด

เพื,อสนบัสนุนการดาํเนินงาน ดว้ยวธิีการ     ซิสเทม็ จาํกดั ซิสเทม็ จาํกดั คุณลกัษณะตรงตาม

ของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม ทางอิเล็ก 2. บริษทั เมโทรโปรเฟสชั,นแนล- 2,088,000.00 ที,สาํนกังาน ก.พ.

(ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�ง ทรอนิกส์     โปรดกัส์ จาํกดั กาํหนด และเสนอ

ราคาตํ,าสุด

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนมถิุนายน  2553
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาดาํเนินการจดังานประชุม 1,600,000.00 พิเศษ 1. บริษทั เวลิด ์กรีนเนอรี จาํกดั 787,520.00 บริษทั เวลิด ์กรีนเนอรี จาํกดั 787,520.00 เสนอรายละเอียด

สัมมนาเรื,อง "ทิศทางและรูปแบบ 2. บริษทั อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 1,470,693.60 ตรงตาม

การจดัการสังคมผูสู้งอายุ ที,สาํนกังาน ก.พ.

ของทอ้งถิ,นไทยในอนาคต" กาํหนดและเสนอ

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5,941.18 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 5,941.18 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 5,941.18 ราคาเหมาะสม

2 จา้งพิมพห์นงัสือวชิาการ 99,520.00 ตกลงราคา 1. บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 99,520.00 บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั 99,520.00 ราคาตํ,าสุด
ดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสเปกไทป์ 100,250.00 
ประจาํปี 2553 3. บริษทั มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 101,075.00 

3 จา้งแยกสีปกหนงัสือ 674.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 674.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 674.10 ราคาเหมาะสม

4 เช่าหอ้งประชุม 31,000.00 ตกลงราคา โรงแรมสายลม 31,000.00 โรงแรมสายลม 31,000.00 ราคาเหมาะสม

5 ซื�อนํ�าดื,ม 13,041.16 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิE หยดทิพย ์จาํกดั 13,041.16 บริษทั บริสุทธิE หยดทิพย ์จาํกดั 13,041.16 ราคาเหมาะสม

6 จา้งพิมพค์ู่มือดาํเนินการทดลอง 90,950.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 90,950.00       บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 90,950.00 ราคาตํ,าสุด
ปฏิบตัิหนา้ที,ราชการ 2. บริษทั อินฟินิตี�  คลัเลอร์ พริ�นติ�ง จาํกดั 98,440.00       

3. บริษทั เอส.ว.ีพริ�นติ�ง จาํกดั 104,325.00     
7 จา้งแยกสีแบบสอบถามส่วนราชการ 1,540.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 1,540.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 1,540.80 ราคาเหมาะสม

(A4)
8 จา้งทาํตรายาง 630.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 630.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 630.00 ราคาเหมาะสม

9 จา้งแยกสีปกหนงัสือ 337.05 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 337.05 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 337.05 ราคาเหมาะสม

10 ซื�อนํ�าดื,ม 13,370.72 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิE หยดทิพย ์จาํกดั 13,370.72 บริษทั บริสุทธิE หยดทิพย ์จาํกดั 13,370.72 ราคาเหมาะสม

หนา้ที� 3 จาก 18



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

11 จา้งจดัการขอ้มลูหนงัสือเขา้สู่โปรแกรม 70,620.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั บรรณสารนิรมิต 70,620.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั บรรณสารนิรมิต 70,620.00 ราคาตํ,าสุด
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัิ 2. บริษทั วมิงคล จาํกดั 76,505.00 

3. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. 80,036.00 
12 จา้งทาํตรายาง 550.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 550.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 550.00 ราคาเหมาะสม

13 จา้งทาํชุดนิทรรศการ (Roll Up ) ชุด 54,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป จาํกดั 54,000.00 บริษทั แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป จาํกดั 54,000.00 ราคาตํ,าสุด
"การเสริมสร้างวนิยั" 2.บริษทั โอมเกา้ กรุ๊ป จาํกดั 63,130.00 

3. บริษทั ยเูค แอดเวอร์ไทซิ,ง จาํกดั 64,200.00 
14 จา้งถ่ายเอกสาร 3,110.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 3,110.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 3,110.00 ราคาเหมาะสม

15 จา้งถ่ายเอกสาร 5,768.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 5,768.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 5,768.00 ราคาเหมาะสม

16 จา้งถ่ายเอกสาร 14,889.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 14,889.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 14,889.00 ราคาเหมาะสม

17 จา้งถ่ายเอกสาร 8,257.50 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 8,257.50 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 8,257.50 ราคาเหมาะสม

18 จา้งถ่ายเอกสาร 349.00 ตกลงราคา เงินสด 349.00 เงินสด 349.00 ราคาเหมาะสม

19 จา้งเคลือบพีวซีีดา้น 1,669.20 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 1,669.20 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 1,669.20 ราคาเหมาะสม

20 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 95,979.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัลลาย 95,979.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเบอเดน ซพัพลาย 95,979.00 ราคาเหมาะสม
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

21 จา้งพิมพแ์ผน่พบั 98,761.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ,ง จาํกดั 98,761.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ,ง จาํกดั 98,761.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ์ 111,280.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามลดา 118,235.00 

22 จา้งทาํ Roll Up พร้อมฐานเก็บ 2,140.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รวมศิลป์นีออน 2,140.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัรวมศิลป์นีออน 2,140.00 ราคาเหมาะสม

23 จา้งทาํตรายาง 2,720.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 2,720.00 ร้านเทพกญัญา 2,720.00 ราคาเหมาะสม

24 จา้งทาํตรายาง 1,410.00 ตกลงราคา ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,410.00 ร้านสหบล๊อกตรายาง 1,410.00 ราคาเหมาะสม

25 ซื�อนํ�าดื,ม 4,400.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,400.00 ราคาเหมาะสม

26 จา้งถ่ายเอกสาร 2,640.00 ตกลงราคา เงินสด 2,640.00 เงินสด 2,640.00 ราคาเหมาะสม

27 จา้งอดัรูป 452.00 ตกลงราคา เงินสด 452.00 เงินสด 452.00 ราคาเหมาะสม

28 จา้งทาํตรายาง 1,120.00 ตกลงราคา เงินสด 1,120.00 เงินสด 1,120.00 ราคาเหมาะสม

29 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 14,628.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 14,628.00 ร้านเทพกญัญา 14,628.00 ราคาเหมาะสม

30 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 8,153.40 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,153.40 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,153.40 ราคาเหมาะสม
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

31 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,280.00 ตกลงราคา บริษทั กนัเนอร์ บาร์โคด้ จาํกดั 4,280.00 บริษทั กนัเนอร์ บาร์โคด้ จาํกดั 4,280.00 ราคาเหมาะสม

32 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 567.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 567.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 567.10 ราคาเหมาะสม

33 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 963.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 963.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 963.00 ราคาเหมาะสม

34 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,653.60 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,653.60 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,653.60 ราคาเหมาะสม

35 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 997.98 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 997.98 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 997.98 ราคาเหมาะสม

36 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 35,125.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 35,125.00 ร้านเทพกญัญา 35,125.00 ราคาเหมาะสม

37 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 13,190.96 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 13,190.96 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 13,190.96 ราคาเหมาะสม

38 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 12,212.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 12,212.00 ร้านเทพกญัญา 12,212.00 ราคาเหมาะสม

39 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 15,129.80 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,129.80 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,129.80 ราคาเหมาะสม

40 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,914.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 9,914.00 ร้านเทพกญัญา 9,914.00 ราคาเหมาะสม

41 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,938.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 4,938.00 ร้านเทพกญัญา 4,938.00 ราคาเหมาะสม
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

42 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 11,818.15 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 11,818.15 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 11,818.15 ราคาเหมาะสม

43 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 11,367.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 11,367.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 11,367.00 ราคาเหมาะสม

44 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 49,498.20 ตกลงราคา บริษทั โอเชี,ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,498.20 บริษทั โอเชี,ยน เปเปอร์ จาํกดั 49,498.20 ราคาเหมาะสม

45 ซื�อหนงัสือ 4,500.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,500.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,500.00 ราคาเหมาะสม

46 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,876.10         ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,876.10 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,876.10 ราคาเหมาะสม

47 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 6,955.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 6,955.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 6,955.00 ราคาเหมาะสม

48 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 14,124.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 14,124.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 14,124.00 ราคาเหมาะสม

49 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,153.26 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,153.26 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,153.26 ราคาเหมาะสม

50 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 500.00 ตกลงราคา นายปรมินทร์ ศรีสุข 500.00 นายปรมินทร์ ศรีสุข 500.00 ราคาเหมาะสม

51 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 49,426.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 49,426.00 ร้าน อ. เฉลิมศรี 49,426.00 ราคาเหมาะสม

52 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 32,839.00 ตกลงราคา ร้านพรหมภสัสร 32,839.00 ร้านพรหมภสัสร 32,839.00 ราคาเหมาะสม
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

53 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5,810.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 5,810.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 5,810.00 ราคาเหมาะสม

54 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 22,206.38 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 22,206.38 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 22,206.38 ราคาเหมาะสม

55 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,054.40 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,054.40 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,054.40 ราคาเหมาะสม

56 ซื�อเอกสารประกอบการฝึกอบรม 38,200.00 ตกลงราคา เงินสด 38,200.00 เงินสด 38,200.00 ราคาเหมาะสม

57 ซื�อวสัดุโสตทศันูปกรณ์ 26,086.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 26,086.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 26,086.60 ราคาเหมาะสม

58 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,105.70 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 9,105.70 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 9,105.70 ราคาเหมาะสม

59 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 29,940.74 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 29,940.74 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 29,940.74 ราคาเหมาะสม

60 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,996.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,996.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,996.00 ราคาเหมาะสม

61 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 7,329.50 ตกลงราคา วฒันาเทรดดิ�ง 7,329.50 วฒันาเทรดดิ�ง 7,329.50 ราคาเหมาะสม

62 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 26,595.92 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 26,595.92 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 26,595.92 ราคาเหมาะสม

63 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,006.19 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,006.19 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9,006.19 ราคาเหมาะสม
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64 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 24,240.00 ตกลงราคา บริษทั ดีวา่ทราเวล เซอร์วสิ จาํกดั 24,240.00 บริษทั ดีวา่ทราเวล เซอร์วสิ จาํกดั 24,240.00 ราคาเหมาะสม

65 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,410.00 ตกลงราคา ร้านเสรีไทย 4,410.00 ร้านเสรีไทย 4,410.00 ราคาเหมาะสม

66 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 29,692.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 29,692.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 29,692.50 ราคาเหมาะสม

67 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 11,074.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 11,074.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 11,074.50 ราคาเหมาะสม

68 ซื�อวารสารวชิาการต่างประเทศ 65,890.00 ตกลงราคา บริษทั นิพนธ์ จาํกดั 65,890.00 บริษทั นิพนธ์ จาํกดั 65,890.00 ราคาเหมาะสม

69 ซื�อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 4,850.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 4,850.00 ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 4,850.00 ราคาเหมาะสม

70 ซื�อหนงัสือวชิาการต่างประเทศ 50,530.50 ตกลงราคา บริษทั เอเชีย บุค๊ส์ จาํกดั 50,530.50 บริษทั เอเชีย บุค๊ส์ จาํกดั 50,530.50 ราคาเหมาะสม

71 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 8,565.35 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,565.35 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 8,565.35 ราคาเหมาะสม

72 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,630.00 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 9,630.00 บริษทั ออฟฟิศ ไดเรคท ์จาํกดั 9,630.00 ราคาเหมาะสม

73 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 24,972.53 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 24,972.53 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 24,972.53 ราคาเหมาะสม

74 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 8,072.96 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 8,072.96 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 8,072.96 ราคาเหมาะสม
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

75 จา้งซ่อมเครื�องปริ�นเตอร์และ 7,950.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 7,950.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 7,950.00 เนื,องจากผูร้ับจา้ง

เครื�องคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ส์ มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

76 จา้งซ่อมเครื�องสาํรองไฟฟ้า 6,200.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 6,200.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 6,200.00 "
และเครื�องโทรสาร

77 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 78,420.30 ตกลงราคา บริษทั  เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ 78,420.30 บริษทั  เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ 78,420.30 "
เฟอร์นิเจอร์  จาํกดั เฟอร์นิเจอร์  จาํกดั

78 จา้งซ่อมปรับปรุงเครื�องปรับอากาศ 45,475.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 45,475.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 45,475.00 "
ขนาด 30 ตนั อาคารสโมสร & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

79 จา้งซ่อมหลงัคาอาคาร 9 22,450.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 22,450.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 22,450.00 "
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

80 จา้งซ่อมรางม่านปรับแสง อาคาร 9 1,230.50 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 1,230.50 ร้านทิวาริม 1,230.50 "
ชั�น 5 และติดสติกเกอร์ป้านชื�อใหม่

81 จา้งซ่อมเครื�องปริ�นเตอร์ 7,900.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 7,900.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 7,900.00 "
และเครื�องโทรสาร

82 จา้งซ่อมหลงัคารอาคาร 6 12,800.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 12,800.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 12,800.00 "
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

83 จา้งเหมาซ่อมคู่สายโทรศพัท์ 14,000.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ@  นิสภคัรกุล 14,000.00 นายไชยฤทธิ@  นิสภคัรกุล 14,000.00 เนื,องจากผูร้ับจา้ง

ของหน่วยงานต่าง ๆ มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

84 จา้งซ่อมเครื�องโทรสาร 2,050.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,050.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 2,050.00 "

85 จา้งซ่อมเครื�องถ่ายเอกสารสี 80,250.00 ตกลงราคา บริษทั  ฟูจิ ซีร๊อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 80,250.00 บริษทั  ฟูจิ ซีร๊อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 80,250.00 "
ระบบดิจิตอล

86 จา้งซ่อมปรับปรุงเครื�องทาํนํ�าเยน็ 95,765.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 95,765.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 95,765.00 "
(CHILLER) ชุดที� 2 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

87 จา้งซ่อมปัLมนํ�าเยน็ Pump Water 67,624.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 67,624.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 67,624.00 "
Chiller  ชุดที� 3, ชุดที� 4 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

88 จา้งลา้งทาํความสะอาด 91,699.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 91,699.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง 91,699.00 "
เครื�องปรับอากาศแยกส่วนอาคาร 4,8 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

89 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญัญาณิสา  ทรานสปอร์ต 5,100.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 ราคาตํ,าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 5,700.00 
3. บริษทั สมเกียรติEการท่องเที,ยว จาํกดั 6,000.00 
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป
90 เช่ารถบสัปรับอากาศ และ 24,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล ราคาตํ,าสุด

รถตูป้รับอากาศ 8,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 24,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 24,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 8,000.00      - รถตูป้รับอากาศ 8,000.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ
     - รถบสัปรับอากาศ 25,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 10,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล

     - รถบสัปรับอากาศ 26,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 12,000.00 

91 เช่ารถบสัปรับอากาศ และ 48,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล ราคาตํ,าสุด
รถตูป้รับอากาศ 4,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 48,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 48,000.00 

     - รถตูป้รับอากาศ 4,000.00      - รถตูป้รับอากาศ 4,000.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล

     - รถบสัปรับอากาศ 52,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 5,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ
     - รถบสัปรับอากาศ 54,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 5,000.00 

92 เช่ารถบสัปรับอากาศ 90,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ดีวา่ทราเวล เซอร์วสิ จาํกดั 90,000.00 บริษทั ดีวา่ทราเวล เซอร์วสิ จาํกดั 90,000.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 99,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 105,000.00 
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93 เช่ารถตูป้รับอากาศ 10,200.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 10,200.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 10,200.00 ราคาตํ,าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 11,400.00 
3. บริษทั สมเกียรติEการท่องเที,ยว จาํกดั 1,200.00 

94 เช่ารถตูป้รับอากาศ 15,194.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 15,194.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 15,194.00 ราคาตํ,าสุด
2. นายธนกร มูลวงษ์ 16,000.00 
3. นายสุวฒัน์ชยั  แสวงวาว 16,500.00 

95 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสุริยกิจ ทวัร์ 3,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสุริยกิจ ทวัร์ 3,600.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุกรี ทราเวล 3,800.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทูเอม็ พลสั ทราเวล 4,000.00 

96 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 ราคาตํ,าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 5,700.00 
3. บริษทั สมเกียรติEการท่องเที,ยว จาํกดั 6,000.00 

97 เช่ารถตูป้รับอากาศ 13,696.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 13,696.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 13,696.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เวคินทร์  แทรเวล 15,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั มายเวย ์แทรเวล 16,000.00 

98 เช่ารถบสัปรับอากาศ 22,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 22,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 22,000.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 23,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 24,000.00 

99 เช่ารถตูป้รับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา 1. ร้านสยามนคร เซอร์วสิ 12,000.00 ร้านสยามนคร เซอร์วสิ 12,000.00 ราคาตํ,าสุด
2. ร้านสหยนต ์เซอร์วสิ 13,200.00 
3. ร้านสบายแวน เซอร์วสิ 15,000.00 
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100 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 ราคาตํ,าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 5,700.00 
3. บริษทั สมเกียรติEการท่องเที,ยว จาํกดั 6,000.00 

101 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. ร้านสไมล ์ทราเวล (รถเช่า) 3,600.00 ร้านสไมล ์ทราเวล (รถเช่า) 3,600.00 ราคาตํ,าสุด
2. นายฤทธิชยั ทองส้ม 4,000.00 

102 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,400.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 3,400.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 3,400.00 ราคาตํ,าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 3,800.00 
3. บริษทั สมเกียรติEการท่องเที,ยว จาํกดั 4,000.00 

103 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. นายสุชาติ ดาํพลบั 5,400.00 นายสุชาติ ดาํพลบั 5,400.00 ราคาตํ,าสุด
2. นายอาทิจน์  ทราวานนท์ 5,700.00 
3. นายพยณย ์ รอสุวรรณ 5,700.00 

104 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,400.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเอกชยั 3,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเอกชยั 3,400.00 ราคาตํ,าสุด
2. ลลิดา  ทรานสปอร์ต 3,600.00 

105 เช่ารถบสัปรับอากาศ 19,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 19,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 19,000.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 22,000.00 

106 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. ร้านสไมล ์ทราเวล (รถเช่า) 3,600.00 ร้านสไมล ์ทราเวล (รถเช่า) 3,600.00 ราคาตํ,าสุด
2. นายศุภชยั   ทบัหิรัญ 4,000.00 

107 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช.วฒันาคาร์เร้นท์ 3,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช.วฒันาคาร์เร้นท์ 3,600.00 ราคาตํ,าสุด
2. หงส์แดงรถตู้ 4,000.00 
3. ธนพรรถตู้ 4,000.00 
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108 เช่ารถตูป้รับอากาศ 1,700.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 1,700.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 1,700.00 ราคาตํ,าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 1,900.00 
3. บริษทั สมเกียรติEการท่องเที,ยว จาํกดั 2,000.00 

109 เช่ารถบสัปรับอากาศ และ 18,000.00 ตกลงราคา รถบสัปรับอากาศ หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล ราคาตํ,าสุด
รถตูป้รับอากาศ 4,000.00 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 18,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 18,000.00 

2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 21,000.00      - รถตูป้รับอากาศ 4,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 22,000.00 
รถตูป้รับอากาศ
หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 4,000.00 

110 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 ราคาตํ,าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 5,700.00 
3. บริษทั สมเกียรติEการท่องเที,ยว จาํกดั 6,000.00 

111 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. นายประสงค ์จนัทร์อาภาส 3,600.00 นายประสงค ์จนัทร์อาภาส 3,600.00 ราคาตํ,าสุด
2. นายอนนัตชยั รัตนทิพย์ 3,800.00 

112 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,100.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 5,100.00 ราคาตํ,าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 5,700.00 
3. บริษทั สมเกียรติEการท่องเที,ยว จาํกดั 6,000.00 

113 เช่ารถบสัปรับอากาศ 52,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวิชญ ์ แทรเวล 52,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวชิญ ์ แทรเวล 52,000.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 53,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นิวฟ้าใหม่ แทรเวล 54,000.00 
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114 เช่ารถตูป้รับอากาศ 15,943.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 15,943.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 15,943.00 ราคาตํ,าสุด
2. นายธนกร มูลวงษ์ 16,000.00 
3. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 20,000.00 

115 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. นายประสงค ์จนัทร์อาภาส 3,600.00 นายประสงค ์จนัทร์อาภาส 3,600.00 ราคาตํ,าสุด
2. นายอนนัตชยั รัตนทิพย์ 3,800.00 

116 เช่ารถบสัปรับอากาศ และ 45,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล ราคาตํ,าสุด
รถตูป้รับอากาศ 4,500.00      - รถบสัปรับอากาศ 45,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 45,000.00 

     - รถตูป้รับอากาศ 4,500.00      - รถตูป้รับอากาศ 4,500.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล

     - รถบสัปรับอากาศ 46,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 5,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ

     - รถบสัปรับอากาศ 47,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 6,000.00 

117 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. นายสนธยา  สุขโสภา 5,400.00 นายสนธยา  สุขโสภา 5,400.00 ราคาตํ,าสุด
2. นายไพศาล  สุวรรณพานิช 6,000.00 
3. นายกิตติ นะนุย้ 6,000.00 

118 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. นายประสงค ์จนัทร์อาภาส 6,000.00 นายประสงค ์จนัทร์อาภาส 6,000.00 ราคาตํ,าสุด
2. นายอนนัตชยั รัตนทิพย์ 6,200.00 
3. นายทญัญพฒัน์  ขาํแศรสกุล 6,400.00 

หนา้ที� 16 จาก 18



ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

119 เช่ารถบสัปรับอากาศ 20,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 20,000.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 21,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 22,000.00 

120 เช่ารถบสัปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 18,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 18,000.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 19,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 20,000.00 

121 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,400.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 3,400.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 3,400.00 ราคาตํ,าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 3,600.00 
3. บริษทั สมเกียรติEการท่องเที,ยว จาํกดั 4,000.00 

122 เช่ารถบสัปรับอากาศ 7,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 7,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 7,000.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 8,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 9,000.00 

123 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,600.00 ตกลงราคา 1. นายรัชภูมิ จนัทร์มณี 3,600.00 นายรัชภูมิ จนัทร์มณี 3,600.00 ราคาตํ,าสุด
2. หจก.เดอะซนั สมายล ์ทราเวล 4,000.00 

124 เช่ารถบสัปรับอากาศ 40,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 40,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 40,000.00 ราคาตํ,าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 42,000.00 
3.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 44,000.00 

125 เช่ารถบสัปรับอากาศ 84,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 84,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) 84,000.00 ราคาตํ,าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดันิวฟ้าใหม่ 86,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชยัสิทธิE ทรานสปอร์ต 87,000.00 
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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

126 เช่ารถบสัปรับอากาศ และ 40,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล ราคาตํ,าสุด
รถตูป้รับอากาศ 7,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 40,000.00      - รถบสัปรับอากาศ 40,000.00 

     - รถตูป้รับอากาศ 7,000.00      - รถตูป้รับอากาศ 7,000.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล

     - รถบสัปรับอากาศ 42,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 8,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ

     - รถบสัปรับอากาศ 44,000.00 
     - รถตูป้รับอากาศ 9,000.00 

127 เช่ารถตูป้รับอากาศ 1,700.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 1,700.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 1,700.00 ราคาตํ,าสุด
2. คณะบุคคล พี.พี.พลสั 1,900.00 
3. บริษทั สมเกียรติEการท่องเที,ยว จาํกดั 2,000.00 

128 เช่ารถบสัปรับอากาศ และรถตูป้รับอากาศ 26,400.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จนัทิมา เชียงรายทวัร์ 26,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั จนัทิมา เชียงรายทวัร์ 26,400.00 ราคาตํ,าสุด
2.เชียงรายบุษยมาสทวัร์ 28,000.00 

129 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,955.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 6,955.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 6,955.00 ราคาตํ,าสุด
2. นายธนกร มูลวงษ์ 7,200.00 
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