
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาศึกษา วิเคราะห์ 50,000.00 ตกลงราคา 1.นางสาวอนันดา สัณฐิติวณิชย์ 50,000.00 นางสาวอนันดา สัณฐิติวณิชย์ 50,000.00 ราคาต่่าสุด

และประมวลผลระบบนักบริหาร 2.นางสาวนันทนัช อ่อนพวน 55,000.00 

ระดับสูงและผลการประเมิน 3.นางสาวสุภาวดี ค่านาดี 60,000.00 

สมรรถนะหลักทางการบริหาร

2 จ้างท่าตรายาง 535.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากัดสากลตรายาง 535.00 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัดสากลตรายาง 535.00 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

3 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มไสกาว 17,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด เอส พี ก๊อปปี ้ปร้ิน 17,200.00 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด เอส พี ก๊อปปี ้ปร้ิน 17,200.00 ราคาเหมาะสม

4 จ้างพิมพ์หนังสือพกพาติดตัว 42,800.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮ้ัว 42,800.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮ้ัว 42,800.00 ราคาต่่าสุด

เร่ืองการเสริมสร้างวินัย 2.บริษัท แจ๊ส เพอร์ ปร้ิน จ่ากัด 48,150.00 

3.บริษัท โรงพิมพ์หยี่เฮง จ่ากัด 51,400.00 

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 95,711.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 95,711.50 บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 95,711.50 ราคาต่่าสุด

6 จ้างท่าตรายาง 1,701.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากัดสากลตรายาง 1,701.30 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัดสากลตรายาง 1,701.30 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

7 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ่ากัด 4,280.00 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ่ากัด 4,280.00 ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2554
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

8 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 7,254.60 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ่ากัด 7,254.60 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ่ากัด 7,254.60 ราคาเหมาะสม

9 จ้างไสกาวหนังสือ 10,100.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 10,100.00 คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 10,100.00 ราคาเหมาะสม

10 จ้างพิมพ์หนังสือ Ordinary 99,831.00 ตกลงราคา 1.ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,831.00 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,831.00 ราคาต่่าสุด

Civit Servants in Thailand 2009 2.อมรการพิมพ์ 131,610.00 131,610.00 

และหนังสือ Civilian Workforce 3.เทียมฝ่าการพิมพ์ 141,240.00 141,240.00 

in Thailand 2009

11 จ้างถ่ายเอกสาร 316.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 316.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 316.00 ราคาเหมาะสม

12 จ้างถ่ายเอกสาร 8,629.20 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 8,629.20 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 8,629.20 ราคาเหมาะสม

13 จ้างถ่ายเอกสาร 2,016.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 2,016.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 2,016.00 ราคาเหมาะสม

14 จ้างถ่ายเอกสาร 8,402.50 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 8,402.50 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี ้ปร้ิน 8,402.50 ราคาเหมาะสม

15 จ้างไสกาวเอกสารประกอบการอบรม 3,500.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,500.00 คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 3,500.00 ราคาเหมาะสม

16 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 2,632.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ่ากัด 2,632.20 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ่ากัด 2,632.20 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่2 จาก 16



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

17 ซ้ือน้่าด่ืม 12,358.50 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ่ากัด 12,358.50 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ่ากัด 12,358.50 ราคาเหมาะสม

18 จ้างท่ากล่องกระดาษ 5,638.90 ตกลงราคา 1.บริษัท ชัยมั่นคง(1995) จ่ากัด 5,638.90 บริษัท ชัยมั่นคง(1995) จ่ากัด 5,638.90 ราคาต่่าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั แสงวฒันไพศาล 6,248.80 

3.ร้านวรจักรเซ็นเตอร์ 6,494.90 

19 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 36,915.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เบอเดนซัพพลาย 36,915.00 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เบอเดนซัพพลาย 36,915.00 ราคาเหมาะสม

20 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,457.00 ตกลงราคา บริษทั ไฮแลนด์ อุตสาหกรรม จ่ากัด 5,457.00 บริษทั ไฮแลนด์ อุตสาหกรรม จ่ากัด 5,457.00 ราคาเหมาะสม

21 จ้างแยกสีและออกฟิล์ม 1,070.00 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ่ากัด 1,070.00 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ่ากัด 1,070.00 ราคาเหมาะสม

22 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 2,321.90 ตกลงราคา บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ่ากัด 2,321.90 บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ่ากัด 2,321.90 ราคาเหมาะสม

23 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศสล. 2,750.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,750.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,750.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มคีวามช่านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

  ในทอ้งตลาด

24 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,450.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,450.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,450.00 "
 ของ สพข. ศจ.        
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

25 ซ้ือธงชาติไทย 6,750.00 ตกลงราคา ร้าน บวรไตรรงค์ 6,750.00 ร้าน บวรไตรรงค์ 6,750.00 ราคาเหมาะสม

26 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 1,450.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,450.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,450.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ของ สวพ. มคีวามช่านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

27 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,500.00      ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,500 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,500.00      "

 ของ สตค.        

28 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,550.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,550.00      ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,550.00      "

 ของ สพข.

29 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ 1,700.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,700.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,700.00 "

ของ สลธ. กลุ่มงานเลขานุการ

30 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,450.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,450.00      ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,450.00      "

ของ ศสส.

31 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,700.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 4,700.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 4,700.00 "

โน้ตบุค๊ส์  ของ ศบส.

32 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 5,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 5,000.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 5,000.00 "

ของ สตค.
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

33 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์และ 3,100.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 3,100.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 3,100.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

เคร่ืองโทรสาร ของ ศสล. มคีวามช่านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

34 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,100.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 3,100.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 3,100.00 "

ของ สวพ.

35 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,700.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 3,700.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 3,700.00 "

ของ สมว.   

36 จ้างซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟฟ้า 1,200.00      ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,200.00      ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอรวิส 1,200.00      "

ของ ศสล.

37 จ้างซ่อมแซมฟุตบาธด้านหน้า 96,650.00 ตกลงราคา นายอดุลย์   จุลล่าเจียก 96,650.00 นายอดุลย์   จุลล่าเจียก 96,650.00 "

 อาคารสโมสรไปถึงประตูทางเข้า

38 จ้างเปล่ียนสายไฟฟ้า 1,070,200.00 กรณีพิเศษ การไฟฟ้า 1,070,200.00 การไฟฟ้า 1,070,200.00 "

 รอบส่านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

39 จ้างล้างท่าความสะอาดเคร่ือง 82,711.00 ตกลงราคา บ.พรศิวะ เอ็นจเนียร่ิง & 82,711.00 บ.พรศิวะ เอ็นจเนียร่ิง & 82,711.00 "

 ปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคาร 4,8 เซอร์วิส จ่ากัด เซอร์วิส จ่ากัด

40 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ของ ศท. 2,250.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 2,250.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 2,250.00 "
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

41 จ้างล้างท่าความสะอาดบ่ารุงรักษา 89,700.00 ตกลงราคา นายวัชระ  สะท้อนดี 89,700.00 นายวัชระ สะท้อนดี เนื่องจากผู้รับจ้าง

สระว่ายน้่า ถังกรองน้่าพร้อมอุปกรณ์ มคีวามช่านาญ

เคมี อาคารศูนย์สุภาพ ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

42 จ้างซ่อมเก้าอี้ท่างาน 781.10 ตกลงราคา บริษัท ร้อกเวิธ จ่ากัด (มหาชน) 781.10 บริษัท ร้อกเวิธ จ่ากัด (มหาชน) 781.10 "

ของ สลธ. กจ.

43 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,300.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 4,300.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 4,300.00 "

ของ สลธ. กค.

44 จ้างซ่อมพืน้ระเบียงกันสาด, 36,000.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 36,000.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 36,000.00 "

ท่อน้่าทิง้ และปรับแต่งหัวสปริงเกอร์

รดน้่าต้นไม้ ชั้น 2 - 4  ด้านหน้า

อาคารส่านักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

45 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 3,500.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 3,500.00 "

ของ สลธ. กบส.

46 จ้างล้างท่าความสะอาดบ่ารุงรักษา 89,700.00 ตกลงราคา นายวัชระ  สท้อนดี 89,700.00 นายวัชระ  สท้อนดี 89,700.00 "

สระว่ายน้่า, ถังกรองน้่าพร้อมอุปกรณ์

เคมี  อาคารศูนย์สุขภาพ
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

47 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,640.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 2,640.00 ร้านบวรไตรรงค์ 2,640.00 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 12,802.55 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั จกัรพรรด์ิฮาร์ดแวร์ 12,802.55 ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั จกัรพรรด์ิฮาร์ดแวร์ 12,802.55 ราคาเหมาะสม

49 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,380.80 ตกลงราคา บริษทั ฟาร์อีสต์พียรเลส (ไทยเลนด์) 14,380.80 บริษทั ฟาร์อีสต์พียรเลส (ไทยเลนด์) 14,380.80 ราคาเหมาะสม
1968 จ่ากัด 1968 จ่ากัด

50 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,675.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั จกัรพรรด์ิฮาร์ดแวร์ 2,675.00 ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั จกัรพรรด์ิฮาร์ดแวร์ 2,675.00 ราคาเหมาะสม

51 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 6,000.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 6,000.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ของ สลธ. กจ. มคีวามช่านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

52 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศแยกส่วน 92,234.00 ตกลงราคา บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียร่ิง & 92,234.00 บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียร่ิง & 92,234.00 "

ห้องท่างานและห้องประชุม เซอร์วิส จ่ากัด เซอร์วิส จ่ากัด

ชั้น 1, 2, 3, 4 ส่านักงาน ก.พ.

กรุงเทพฯ

53 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศแยกส่วน 35,952.00 ตกลงราคา บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียร่ิง & 35,952.00 บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียร่ิง & 35,952.00 "

ของหน่วยงานต่าง ๆ เซอร์วิส จ่ากัด เซอร์วิส จ่ากัด

ณ ส่านักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

54 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (CPU) 4,350.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 4,350.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 4,350.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

และเคร่ืองส่ารองไฟฟ้า มคีวามช่านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

55 จ้างตรวจเช็คพร้อมท่าความสะอาด 31,030.00 ตกลงราคา บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียร่ิง & 31,030.00 บริษัท  พรศิวะ  เอ็นจิเนียร่ิง & 31,030.00 "

บ่ารุงรักษาเชิงป้องกันแผงไฟฟ้า เซอร์วิส จ่ากัด เซอร์วิส จ่ากัด

ส่านักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

56 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,050.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 4,050.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 4,050.00 "

ของ ศบส.

57 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,550.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 1,550.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 1,550.00 "

ของ สพค.

58 จ้างทาสีเส้นจราจรและทีจ่อดรถ 69,740.00 ตกลงราคา นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 69,740.00 นายสุวัฒน์  เจริญทรัพย์ 69,740.00 "

ด้านหนา้  - หลัง อาคารส่านกังาน ก.พ. 

กรุงเทพฯ

59 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,550.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 1,550.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 1,550.00 "

ของ สลธ. กจ.

60 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 18,750.00 ตกลงราคา บริษัท  เวิลด์ แพลนท์  เซ็นเตอร์  จ่ากดั 18,750.00 บริษัท  เวิลด์ แพลนท์  เซ็นเตอร์  จ่ากดั 18,750.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

61 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,550.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 1,550.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 1,550.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ของห้องปฏิบัติการรวม ส่านักงาน ก.พ. มคีวามช่านาญ

กรุงเทพฯ ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

62 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์และเคร่ือง 3,850.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 3,850.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 3,850.00 "

สแกนเนอร์ ของ สตป.

63 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 3,000.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 3,000.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 3,000.00 "

ของ สลธ. กจ.

64 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,600.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 1,600.00 ร้านธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วิส 1,600.00 "

ของ สลธ. กค.

65 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 49,134.40 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 49,134.40 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 49,134.40 ราคาเหมาะสม

66 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,187.70 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 1,187.70 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 1,187.70 ราคาเหมาะสม

67 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 16,793.65 ตกลงราคา 1. บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ่ากดั 16,793.65 บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ่ากัด 16,793.65 ราคาต่่าสุด

2. บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 17,513.25 

68 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 28,483.40 ตกลงราคา 1. บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ่ากดั 28,483.40 บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ่ากัด 28,483.40 ราคาต่่าสุด

2. บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 28,997.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

69 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 29,893.66 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 29,893.66 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 29,893.66 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,181.05 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 10,181.05 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 10,181.05 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 24,979.15 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ่ากัด (มหาชน) 24,979.15 บริษัท ออฟฟิศเมท จ่ากัด (มหาชน) 24,979.15 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 47,700.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 47,700.60 บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 47,700.60 ราคาเหมาะสม

73 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 49,362.31 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 49,362.31 บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 49,362.31 ราคาเหมาะสม

74 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 48,150.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ่ากัด 48,150.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ่ากัด 48,150.00 ราคาเหมาะสม

75 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 38,605.17 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 38,605.17 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 38,605.17 ราคาเหมาะสม

76 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 99,258.55 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด 99,258.55 บริษัท ต้นไม้ทอง จ่ากัด 99,258.55 ราคาเหมาะสม

77 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 19,620.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 19,620.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 19,620.00 ราคาเหมาะสม

78 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 3,670.85 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ่ากัด (มหาชน) 3,670.85 บริษัท ออฟฟิศเมท จ่ากัด (มหาชน) 3,670.85 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

79 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,290.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรหมภัสสร 1,290.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรหมภัสสร 1,290.00 ราคาเหมาะสม

80 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 48,770.60 ตกลงราคา บริษัท ไอที ดาต้า ซิสเต็มส์ จ่ากัด 48,770.60 บริษัท ไอที ดาต้า ซิสเต็มส์ จ่ากัด 48,770.60 ราคาเหมาะสม

81 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 48,150.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ่ากัด 48,150.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จ่ากัด 48,150.00 ราคาเหมาะสม

82 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 9,688.85 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ่ากดั 9,688.85 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ่ากดั 9,688.85 ราคาเหมาะสม

83 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 41,307.35 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เรียมแก้ว 41,307.35 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เรียมแก้ว 41,307.35 ราคาเหมาะสม

84 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,029.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ่ากดั 5,029.00 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ่ากดั 5,029.00 ราคาเหมาะสม

85 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 28,380.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มงคลสิริ 28,380.00 ร้านทรัพย์มงคลสิริ 28,380.00 ราคาเหมาะสม

86 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 11,000.00 ตกลงราคา ร้านศักด์ิชัย 11,000.00 ร้านศักด์ิชัย 11,000.00 ราคาเหมาะสม

87 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 49,952.95 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จ่ากัด 49,952.95 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จ่ากัด 49,952.95 ราคาเหมาะสม

88 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 19,260.00 ตกลงราคา บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 19,260.00 บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 19,260.00 ราคาเหมาะสม

บางปะอิน จ่ากัด บางปะอิน จ่ากัด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

89 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 17,098.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 17,098.60 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 17,098.60 ราคาเหมาะสม

90 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 49,508.90 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เรียมแก้ว 49,508.90 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เรียมแก้ว 49,508.90 ราคาเหมาะสม

91 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 11,556.00 ตกลงราคา DK PRODUCT GROUP 11,556.00 DK PRODUCT GROUP 11,556.00 ราคาเหมาะสม

92 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 8,761.00 ตกลงราคา บริษัท ธรรมวรัญจน์ จ่ากัด 8,761.00 บริษัท ธรรมวรัญจน์ จ่ากัด 8,761.00 ราคาเหมาะสม

93 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 15,380.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 15,380.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 15,380.00 ราคาเหมาะสม

94 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 24,620.70 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 24,620.70 บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 24,620.70 ราคาเหมาะสม

95 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 17,670.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 17,670.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 17,670.00 ราคาเหมาะสม

96 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,024.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 10,024.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 10,024.00 ราคาเหมาะสม

97 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 9,469.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 9,469.50 บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด 9,469.50 ราคาเหมาะสม

98 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 500.00 ตกลงราคา บริษัท วัฏฏะคลาสสิฟายด์ จ่ากัด 500.00 บริษัท วัฏฏะคลาสสิฟายด์ จ่ากัด 500.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

99 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 35,727.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 35,727.30 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด วิริยะ 1995 35,727.30 ราคาเหมาะสม

100 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,501.13 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 2,501.13 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 2,501.13 ราคาเหมาะสม

101 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,350.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด 5,350.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด 5,350.00 ราคาเหมาะสม

102 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 18,706.81 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 18,706.81 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 18,706.81 ราคาเหมาะสม

103 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 6,945.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 6,945.00 ร้านอรุณ  วงษ์ศิลป์ 6,945.00 ราคาเหมาะสม

104 ซ้ือวารสารวิชาการต่างประเทศ 20,910.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จ่ากัด 20,910.00 บริษัท นิพนธ์ จ่ากัด 20,910.00 ราคาเหมาะสม

105 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ่ากดั 19,260.00 บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ่ากดั 19,260.00 ราคาเหมาะสม

106 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 12,386.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 12,386.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 12,386.00 ราคาเหมาะสม

107 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 24,267.60 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 24,267.60 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 24,267.60 ราคาเหมาะสม

108 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,904.60 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 1,904.60 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ่ากัด 1,904.60 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

109 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 12,520.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 12,520.00 ร้านอุดมพานิช 12,520.00 ราคาเหมาะสม

110 เช่ารถบัสปรับอากาศ 43,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จ่ากัด 43,000.00 บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จ่ากัด 43,000.00 ราคาต่่าสุด

2.บริษัท ไดมอนด์ ไชน์ ฮอลิเดย์ จ่ากัด 45,800.00 

3.บริษัท เกิดไสว ทัวร์ จ่ากัด 46,000.00 

111 เช่ารถบัสปรับอากาศ 7,000.00      ตกลงราคา 1.รับตะวัน ทรานสปอร์ต & ทัวร์ 7,000.00 รับตะวัน ทรานสปอร์ต & ทัวร์ 7,000.00 ราคาต่่าสุด

2.นายสมพงศ์ เศียรยง 8,000.00 

3.นายปรเมษฐ กดทรัพย์ 8,000.00 

112 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 14,000.00 ตกลงราคา 1.นางทัศนีย์ พรรณพานิช 14,000.00 นางทัศนีย์ พรรณพานิช 14,000.00 ราคาต่่าสุด

2.นางนุชจรี มาอ่อน 15,200.00 

3.นางกัญญารัตน์ บุญมา 14,800.00 

113 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 14,000.00 ตกลงราคา 1.นางสาวดารุณี แก้วมาระวัง 14,000.00 นางสาวดารุณี แก้วมาระวัง 14,000.00 ราคาต่่าสุด

2.นางจินดา ยาสุวรรณ์ 14,400.00 

3.นางสาวลลิดา พิมพการัง 14,800.00 

114 เช่ารถบัสปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ่ากัด 27,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ่ากัด 27,000.00 ราคาต่่าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มายเวย์ แทรเวล 28,000.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ไทยแสนบริการ 29,000.00 

115 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,400.00 ตกลงราคา 1.บริษทั พูลทรัพย์ เอก็เพรส 1985 จ่ากดั 6,400.00 บริษัท พูลทรัพย ์เอก็เพรส 1985 จ่ากดั 6,400.00 ราคาต่่าสุด

2.บริษทั สมเกียรต์ิการทอ่งเที่ยว จ่ากัด 7,000.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

116 เช่ารถบัสปรับอากาศ 89,000.00 ตกลงราคา รถบัสปรับอากาศ รถบัสปรับอากาศ

และรถตู้ปรับอากาศ 6,848.00 1.บริษทั เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด 89,000.00 บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด 89,000.00 ราคาต่่าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 115,000.00 

3.บริษัท หงส์ทองทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จ่ากัด 120,000.00 

4.บริษัท ดี.พ.ีนอร์ท แทรเวล จ่ากัด 113,000.00 

รถตู้ปรับอากาศ รถตู้ปรับอากาศ

1.บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ่ากัด 6,848.00 บริษัท ภัทรชัยเนตรวิเศษ จ่ากัด 6,848.00 ราคาต่่าสุด

2.นายธนากร มูลวงษ์ 7,000.00 

117 เช่ารถบัสปรับอากาศ 45,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ่ากัด 45,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ่ากัด 45,000.00 ราคาต่่าสุด

และรถตู้ปรับอากาศ 2.หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ไทยแสนบริการ 49,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มายเวย์ แทรเวล 53,000.00 

118 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1.นายชัชชนะ พกุลานนท์ 27,000.00 นายชัชชนะ พกุลานนท์ 27,000.00 ราคาต่่าสุด

2.ทีมงานปัน่วงเดือน 28,000.00 

3.นายธนากร มูลวงษ์ 29,000.00 

119 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,500.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ หาดใหญ่ยูเนี่ยนคาร์เร้นท์ 2,500.00 หา้งหุ้นส่วนสามัญ หาดใหญ่ยูเนี่ยนคาร์เร้นท์ 2,500.00 ราคาต่่าสุด

2.อ่าพรรณ ทราเวล 4,000.00 

120 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1.นายสนธยา สุขโสภา 5,400.00 นายสนธยา สุขโสภา 5,400.00 ราคาต่่าสุด

2.นายพิสัณห์ ลาภพิพัฒน์พล 6,000.00 

3.นายวิวัชร์ ไชยหาญ 6,000.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

121 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 14,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ่ากัด 14,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ่ากัด 14,500.00 ราคาต่่าสุด

และรถบัสปรับอากาศ 2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มายเวย์ แทรเวล 18,000.00 

3.หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ไทยแสนบริการ 20,000.00 

122 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 92,000.00 ตกลงราคา วันที ่4 - 7 กรกฎาคม 2554

1.นายสนอง จันทร์อาภาท 14,000.00 นายสนอง จันทร์อาภาท 14,000.00 ราคาต่่าสุด

2.นายสุรเดช กองศรี 14,800.00 

3.นายศักขรินทร์ เถิงเพ่งพันธุ์ 15,200.00 

วันที ่11 - 14 กรกฎาคม 2554

1.นายจักรัฐ อาคมนันท์ 32,000.00 นายจักรัฐ อาคมนันท์ 32,000.00 ราคาต่่าสุด

2.นายนรัสสร เจริญผล 32,800.00 

3.นายสุเมธ แก้วนาวงศ์ 33,600.00 

วันที ่19 - 22 กรกฎาคม 2554

1.นายจักรัฐ อาคมนันท์ 32,000.00 นายจักรัฐ อาคมนันท์ 32,000.00 ราคาต่่าสุด

2.นายนรัสสร เจริญผล 32,800.00 

3.นายสุเมธ แก้วนาวงศ์ 33,600.00 

วันที ่15 - 18 สิงหาคม 2554

1.นายธรรมนูญ รังทอง 14,000.00 นายธรรมนูญ รังทอง 14,000.00 ราคาต่่าสุด

2.นายเกริกเกียรติ หุตะมาน 14,800.00 

3.นายชาญชัย ทองจันทร์มณี 14,400.00 
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