
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างปรับปรุงพื้นที่และเดินสายสัญญาณ 481,500.00 พิเศษ 1. บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 470,000.00 บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 470,000.00 เสนอรายละเอยีด

อาคาร 8 ชั้น 1 เพือ่เป็นห้องสอบ 2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล- 537,140.00 งานจ้างฯ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     โปรดักส์ จ ากดั ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 จ้างด าเนินโครงการเตรียมก าลังคน 1,255,400.00 พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ 1,180,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ 1,180,000.00 เสนอรายละเอยีด

คุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ คุณลักษณะฯ

ถูกต้องครบถ้วน

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2556
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

3 จ้างเหมากั้นห้องเก็บเอกสารบริเวณ 433,000.00 พิเศษ บริษัท ทริปเปิ้ลเอน็ ดีไซน์ พลัส จ ากดั 432,500.00 บริษัท ทริปเปิ้ลเอน็ ดีไซน์ พลัส จ ากดั 432,500.00 เสนอรายละเอยีด

ทางเดินเชื่อม ชั้น 3 A, B ชั้น 4, 6, 7 คุณลักษณะฯ

และชั้น 8 อาคารทีท่ าการหลังใหม่ ถูกต้องครบถ้วน

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

4 ซ้ือขายครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์ 5,000,000.00 พิเศษ บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ 4,985,823.36 บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ 4,985,823.36 "

โฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับห้องประชุม  เฟอร์นิส จ ากดั  เฟอร์นิส จ ากัด

ชั้น 5 อาคารศูนย์สัมมนา
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาด าเนินโครงการเสริมสร้าง 1,365,870.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,365,870.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,365,870.00 เสนอรายละเอยีด

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต งานจ้างฯ

(เพิม่เติม) ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

2 ซ้ือน้ าด่ืม 16,383.84 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธ์หยดทิพย์ จ ากัด 16,383.84 บริษัท บริสุทธ์หยดทิพย์ จ ากัด 16,383.84 ราคาเหมาะสม

3 ซ้ือน้ าด่ืม 4,950.00 ตกลงราคา สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 สวัสดิการส านักงาน ก.พ. 4,950.00 ราคาเหมาะสม

4 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมแม็กกลาง 2,850.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 2,850.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 2,850.00 ราคาเหมาะสม

5 จ้างเหมาจัดหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 4,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ   ประจัน 4,000.00 นายมนูญ   ประจัน 4,000.00 ราคาเหมาะสม

6 จ้างพิมพ์หนังสือ "ประเด็นค าถาม 97,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท ธนาเพลส จ ากัด 97,500.00 บริษัท ธนาเพลส จ ากัด 97,500.00 ราคาต่ าสุด

และแนวการตอบ ฯ 2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ 114,757.50 

3.บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 172,500.00 

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพเพญ็วานิสย์ 187,500.00 

5.บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิง่ จ ากัด 202500.00

7 จ้างแยกสี 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ  อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 8,560.00 บริษัท เอบิซ  อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 8,560.00 ราคาเหมาะสม

8 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 2,696.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,696.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 2,696.40 ราคาเหมาะสม

9 จ้างเข้าเล่มไสกาว 5,136.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 5,136.00 คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 5,136.00 ราคาเหมาะสม

10 จ้างถ่ายเอกสาร 5,508.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 5,508.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 5,508.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

11 จ้างถ่ายเอกสาร 3,040.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 3,040.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 3,040.00 ราคาเหมาะสม

12 จ้างถ่ายเอกสาร  5,200.00 ตกลงราคา เงินสด 5,200.00 เงินสด 5,200.00 ราคาเหมาะสม

   (1) ร้าน Internet corner    (1) ร้าน Internet corner

   (2) ร้านชลยาพิมพ์    (2) ร้านชลยาพิมพ์

13 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมจัดชุดเย็บมุม 2,956.80 ตกลงราคา 1.ร้านดับเบิล้คิวซี 2,956.80 ร้านดับเบิล้คิวซี 2,956.80 ราคาต่ าสุด

2.ร้าน Hi Speed Copy Print 3,696.00 

3.ห้างหุน้ส่วนสามัญก๊อปปี ้ปร้ิน 3,326.40 

14 จ้างท าตรายาง 353.10 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 353.10 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 353.10 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์

15 จ้างถ่ายเอกสาร 2,102.60 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 2,102.60 ร้านดับเบิล้คิวซี 2,102.60 ราคาเหมาะสม

16 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมจัดชุด 7,000.00 ตกลงราคา 1.ร้านดับเบิล้คิวซี 7,000.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 7,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนสามัญ ก๊อปปี ๊ปร้ิน 7,875.00 

17 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 35,000.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สยาม เพิร์ล โปรดักส์ 35,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยาม เพิร์ล โปรดักส์ 35,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ร้าน Ezy Bag 36,500.00  

3.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สติสตางค์ 40,125.00 

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กตส.) 6,691.78 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 6,691.78 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 6,691.78 ราคาเหมาะสม

19 ซ้ือหนังสือ 300.00 ตกลงราคา กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง 300.00 กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง 300.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

20 จ้างแยกสี 1,712.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,712.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,712.00 ราคาเหมาะสม

21 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 1,078.56 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,078.56 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,078.56 ราคาเหมาะสม

22 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร 3,806.25 ตกลงราคา ร้านก้องเกียรติก๊อปปี้ 3,806.25 ร้านก้องเกียรติก๊อปปี้ 3,806.25 ราคาเหมาะสม

23 จ้างถ่ายเอกสาร 7,038.00 ตกลงราคา ร้านนางสาวพัชนี บัวดล 7,038.00 ร้านนางสาวพัชนี บัวดล 7,038.00 ราคาเหมาะสม

24 จ้างแยกสี 856.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 856.00 ราคาเหมาะสม

25 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 3,338.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ี เทรด จ ากัด 3,338.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ี เทรด จ ากัด 3,338.40 ราคาเหมาะสม

26 จ้างเข้าเล่มไสกาว 6,420.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 6,420.00 คณะบุคคล ไบน์ด้ิง เซ็นเตอร์ 6,420.00 ราคาเหมาะสม

27 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 19,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จ ากัด 19,000.00 บริษัท เจ.เจ. แบคอินดัสตรี จ ากัด 19,000.00 ราคาเหมาะสม

28 จ้างท าสต๊ิกเกอร์รหัสกระดาษค าตอบ 21,667.50 ตกลงราคา 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ขจรสต๊ิกเกอร์ 21,667.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ขจรสต๊ิกเกอร์ 21,667.50 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เจี่ยเจริญสิน 24,075.00 

3.บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด 33,705.00 

29 จ้างถ่ายเอกสาร 6,144.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 6,144.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 6,144.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

30 จ้างถ่ายเอกสาร 1,159.80 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 1,159.80 ร้านดับเบิล้คิวซี 1,159.80 ราคาเหมาะสม

31 จ้างถ่ายเอกสาร 62,925.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 62,925.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 62,925.00 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือหนังสือ 300.00 ตกลงราคา กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง 300.00 กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง 300.00 ราคาเหมาะสม

33 จ้าง Print เอกสาร และถ่ายเอกสาร 5,058.00 ตกลงราคา ร้านภูตะวันดิจิตอลกราฟฟิค 5,058.00 ร้านภูตะวันดิจิตอลกราฟฟิค 5,058.00 ราคาเหมาะสม

พร้อมเข้าเล่ม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,021.00 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,021.00 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 11,021.00 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 706.20 ตกลงราคา บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 706.20 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 706.20 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,990.40 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ 49,990.40 บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ 49,990.40 ราคาเหมาะสม

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 7,704.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 7,704.00 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,999.54 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 17,999.54 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 17,999.54 ราคาเหมาะสม

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 29,645.42 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 29,645.42 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 29,645.42 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,872.50 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 1,872.50 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 1,872.50 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,684.61 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 40,684.61 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 40,684.61 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,278.40 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 48,278.40 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 48,278.40 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,895.40 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 40,895.40 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 40,895.40 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือหนังสือ 690.00 ตกลงราคา กรมบัญชีกลาง 690.00 กรมบัญชีกลาง 690.00 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,885.00 ตกลงราคา บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 5,885.00 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 5,885.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,232.75 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ 6,232.75 บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ 6,232.75 ราคาเหมาะสม

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,272.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 10,272.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 10,272.00 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,840.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ 12,840.00 บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ 12,840.00 ราคาเหมาะสม

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด

49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,169.28 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 10,169.28 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 10,169.28 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,485.66 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 14,485.66 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 14,485.66 ราคาเหมาะสม

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,535.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเรียมแก้ว 48,535.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเรียมแก้ว 48,535.20 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,373.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 32,373.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 32,373.00 ราคาเหมาะสม

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,041.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 40,041.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 40,041.00 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,835.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 10,835.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 10,835.00 ราคาเหมาะสม

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 9,600.00 ห้างหุน้ส่วนสามัญ อุดมสาส์น 9,600.00 ราคาเหมาะสม

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,691.05 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 2,691.05 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 2,691.05 ราคาเหมาะสม

57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,210.56 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,210.56 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 9,210.56 ราคาเหมาะสม

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,046.40 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,046.40 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 8,046.40 ราคาเหมาะสม

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,250.00 ตกลงราคา บริษัท เจเจ แบคอินดัสตรี จ ากัด 7,250.00 บริษัท เจเจ แบคอินดัสตรี จ ากัด 7,250.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,250.00 ตกลงราคา บริษัท เจเจ แบคอินดัสตรี จ ากัด 7,250.00 บริษัท เจเจ แบคอินดัสตรี จ ากัด 7,250.00 ราคาเหมาะสม

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,700.00 ตกลงราคา บริษัท เจเจ แบคอินดัสตรี จ ากัด 8,700.00 บริษัท เจเจ แบคอินดัสตรี จ ากัด 8,700.00 ราคาเหมาะสม

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,600.00 ตกลงราคา บริษัท เจเจ แบคอินดัสตรี จ ากัด 9,600.00 บริษัท เจเจ แบคอินดัสตรี จ ากัด 9,600.00 ราคาเหมาะสม

63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 34,839.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนวิริยะ 1995 34,839.20 ห้างหุน้ส่วนวิริยะ 1995 34,839.20 ราคาเหมาะสม

64 ซ้ือหนังสือ 1,248.00 ตกลงราคา เงินสด 1,248.00 เงินสด 1,248.00 ราคาเหมาะสม

   (1) กรมบัญชีกลาง    (1) กรมบัญชีกลาง

   (2) ส านักงาน ก.พ.    (2) ส านักงาน ก.พ.

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,680.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 25,680.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 25,680.00 ราคาเหมาะสม

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,630.45 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,630.45 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,630.45 ราคาเหมาะสม

67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,863.60 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 5,863.60 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 5,863.60 ราคาเหมาะสม

68 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารวารวิชาการ 7,870.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,870.00 ร้านแตงโมสาส์น 7,870.00 ราคาเหมาะสม

69 ซ้ือวารสารการบริหารคน 300.00 ตกลงราคา สมาคมการจัดการงานบุคคล 300.00 สมาคมการจัดการงานบุคคล 300.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

แห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,692.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 16,692.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 16,692.00 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 57,298.50 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 57,298.50 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 57,298.50 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 42,386.00 ตกลงราคา ร้านสองแย้มงอกงาม 42,386.00 ร้านสองแย้มงอกงาม 42,386.00 ราคาเหมาะสม

73 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,544.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ 20,544.00 บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ 20,544.00 ราคาเหมาะสม

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด

74 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสส.) 4,100.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,100.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,100.00 ราคาเหมาะสม

75 จ้างล้างถังคูลล่ิงทาวเวอร์พร้อม 36,915.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 36,915.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 36,915.00 ราคาเหมาะสม

น้ ายาเคมีล้างตะกรันในถังคูลล่ิง จ ากัด จ ากัด

ทาวเวอร์ อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี

76 จ้างซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 17,334.00 ตกลงราคา บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จ ากัด 17,334.00 บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จ ากัด 17,334.00 ราคาเหมาะสม

77 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สพข.) 2,050.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,050.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,050.00 ราคาเหมาะสม

78 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 2,100.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,100.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,100.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

79 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,050.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,050.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,050.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร

80 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,952.50 ตกลงราคา บริษัท  ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 48,952.50 บริษัท  ดับบลิวทีเอส อินเทลลิเจน 48,952.50 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

81 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,700.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,700.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,700.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มส่ือสารองค์กร

82 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส์ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,500.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,500.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มแผนงาน

83 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 83,481.40 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 83,481.40 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 83,481.40 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

84 จ้างซ่อมหลังคาห้องเตรียมอาหาร 48,834.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 48,834.80 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 48,834.80 ราคาเหมาะสม

อาคาร 5 เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

85 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,980.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,980.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,980.00 ราคาเหมาะสม

กลุ่มแผนงาน

86 จ้างซ่อม UPS ส าหรับจ่ายไฟฟ้า 93,625.00 ตกลงราคา บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 93,625.00 บริษัท อิควิป แมน จ ากัด 93,625.00 ราคาเหมาะสม

ระบบกล้องโทรท ศน์วงจรปิดภายใน

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

87 จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 27,606.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเรียมแก้ว 27,606.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเรียมแก้ว 27,606.00 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

88 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ (สตป.) 1,600.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,600.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,600.00 ราคาเหมาะสม

89 จ้างซ่อมระบบท่อส่งน้ าเย็นและถาด 46,759.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ 46,759.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ 46,759.00 ราคาเหมาะสม

น้ าทิง้ AHU ของระบบชิลเลอร์ เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

90 จ้างซ่อมแซมวัสดุและอุปกรณ์ 84,530.00 ตกลงราคา บริษัท ส.พัชรพัฒน์ จ ากัด 84,530.00 บริษัท ส.พัชรพัฒน์ จ ากัด 84,530.00 ราคาเหมาะสม

สระว่ายน้ า

91 ซ้ือฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง 53,286.00 ตกลงราคา บริษัท บลูสโตน จ ากัด 53,286.00 บริษัท บลูสโตน จ ากัด 53,286.00 ราคาเหมาะสม

92 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ (สตป.) 1,350.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,350.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,350.00 ราคาเหมาะสม

93 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตค.) 2,250.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,250.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,250.00 ราคาเหมาะสม

94 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส์ 8,000.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 8,000.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 8,000.00 ราคาเหมาะสม

 (สพข.)

95 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงงานระบบ 85,664.20 ตกลงราคา บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น 85,664.20 บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น 85,664.20 ราคาเหมาะสม

เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด

96 จ้างถ่ายเอกสาร 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท เอส เอช อาคิเทค จ ากัด 53,500.00 บริษัท เอส เอช อาคิเทค จ ากัด 53,500.00 ราคาเหมาะสม

97 จ้างซ่อมมอเตอร์ปัม้น้ าแบบจุ่ม 49,220.00 ตกลงราคา ร้าน สหกิจการช่าง 49,220.00 ร้าน สหกิจการช่าง 49,220.00 ราคาเหมาะสม
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98 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศบส.) 2,400.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,400.00 ราคาเหมาะสม

99 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าเคร่ืองดูดควัน 98,172.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ 98,172.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปวรุตม์ 98,172.50 ราคาเหมาะสม

ห้องเตรียมอาหาร อาคาร 5 เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

100 จ้างซ่อมบ ารุงตู้ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ 85,600.00 ตกลงราคา บริษัท อยู่สบายเอ็นจิเนียร่ิงเซอร์วิส 85,600.00 บริษัท อยู่สบายเอ็นจิเนียร่ิงเซอร์วิส 85,600.00 ราคาเหมาะสม

อาคาร 3 และอาคาร 4 จ ากัด จ ากัด

101 จ้างกั้นผนังห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 47,294.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส 47,294.00 บริษัท ทริปเปิล้เอ็น ดีไซน์ พลัส 47,294.00 ราคาเหมาะสม

ของ ศสส. จ ากัด จ ากัด

102 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 80,597.75 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 80,597.75 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 80,597.75 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

103 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ศสส.) 3,424.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,424.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 3,424.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

104 จา้งซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ กลุ่มงานคลัง 1,926.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

105 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศสล.) 1,926.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,926.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

106 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ราคาเหมาะสม

หมวดยานยนต์ สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

107 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตป.) 2,500.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,500.00 ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,500.00 ราคาเหมาะสม
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108 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สพค.) 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

109 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ศบส.) 1,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,177.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

110 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 9,200.00 ตกลงราคา 1. Ubon TT (นายเทวราช ทองเทพ) 9,200.00 Ubon TT (นายเทวราช ทองเทพ) 9,200.00 ราคาต่ าสุด

2. บริษัท ศักดาแทรเวลเวิร์ล จ ากัด 12,840.00 

111 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,500.00 ตกลงราคา 1. นายธีรยุทธ  แท้ตระกูล 5,500.00 นายธีรยุทธ  แท้ตระกูล 5,500.00 ราคาต่ าสุด

2. นายธนชาติ  สัมฤทธิ์ 5,800.00 

3. นายภัทธ  ชานุกุล 6,000.00 

112 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 14,600.00 ตกลงราคา 1. Ubon TT (นายเทวราช ทองเทพ) 14,600.00 Ubon TT (นายเทวราช ทองเทพ) 14,600.00 ราคาต่ าสุด

2.โยธิน วีไอพี 17,100.00 

113 เช่ารถบัสปรับอากาศ 21,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 21,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 21,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 24,000.00 

114 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 14,400.00 ตกลงราคา 1.นายกมลชัย  โม้ชัย 14,400.00 นายกมลชัย  โม้ชัย 14,400.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท เจ.เจ.เมืองไทย ทรานสปอร์ต จ ากัด 17,600.00 

3.นายโทนวิทย์  ปะตินัง 20,000.00 

115 เช่ารถบสัปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ 94,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 94,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 94,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 98,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 98,400.00 

116 เช่ารถบสัปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 24,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 24,000.00 ราคาต่ าสุด
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2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 27,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 28,000.00 

117 จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบสัปรับอากาศ 29,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 29,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 29,500.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 31,300.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 31,900.00 

118 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,000.00 ตกลงราคา 1.นายสรกฤด  ศรีค าจันทร์ 5,000.00 นายสรกฤด  ศรีค าจันทร์ 5,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รังทองทัวร์-รถเช่า 5,350.00 

3.นายชรินทร์  พวงทอง 6,000.00 

119 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 12,500.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อลัทิเน็ท เทรด แอนด์ ทราเวล 12,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัลทิเน็ท เทรด แอนด์ ทราเวล 12,500.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ทินกร ทัวร์  

3. บริษัทจ ากัด แพรวาและภูผา

120 เช่ารถบสัปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 24,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 24,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 25,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 25,500.00 

121 เช่ารถบสัปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ 10,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 10,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 10,500.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 11,500.00 

122 เช่ารถบัสปรับอากาศ 28,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 28,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 28,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 29,000.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 30,000.00 

123 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,500.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ตฯ 5,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาตรีรุ่งเรือง ทรานสปอร์ตฯ 5,500.00 ราคาต่ าสุด

หนา้ที ่16 จาก 17



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

2.ส านักงานบุญหนา งามเสน่ห์ 5,800.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด PRT ไพรัตน์ ทรานสปอร์ต 6,000.00 

124 เช่ารถบสัปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ 34,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 34,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 34,000.00 ราคาต่ าสุด

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสน บริการ 38,000.00 

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มายเวย ์แทรเวล 38,500.00 

125 เช่ารถบสัปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ 34,000.00 ตกลงราคา 1.นายพิษณุ   ชาวมูล 34,000.00 นายพิษณุ   ชาวมูล 34,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายประกอบ  หันประดิษฐ์ 40,400.00 
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