
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

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

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 ซื�อไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บหู 675,000.00 สอบราคา 1. หจก. คริสตลั อิเลคทรอนิค 420,510.00 หจก. คริสตลั อิเลคทรอนิค 420,510.00 เสนอรายละเอียด

2. บริษทั เอก็เพิร์ทอิเล็คโทรนิค 457,023.75 คุณลกัษณะถูกตอ้ง

    แอนดค์อมมูนิเคชั3น จาํกดั ตรงตามเงื3อนไข

3. บริษทั สาํรวจวศิว อินเตอร์เทค จาํกดั 486,957.00 ที3 สกพ. กาํหนด

4. บริษทั ดิจิตอล ซิสเทม็ส์ จาํกดั 650,025.00 ราคาตํ3าสุด
5. บริษทั ซิสเทค ออดิโอ แอนด์ 508,785.00 
    วชิ่วล จาํกดั
6. บริษทั อิควปิ แมน จาํกดั 575,431.80 
7. บริษทั แวน อินเตอร์เทรด จาํกดั 224,700.00 
8. หจก. หอ้งภาพเจริญกรุง- 490,500.00 
    คลัเลอร์แล็บ

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนกรกฎาคม  2552
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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

1 จา้งเหมาดาํเนินโครงการสร้าง 1,690,000.00 พิเศษ 1. บริษทั โกลบอลอินเตอร์ 1,650,000.00 บริษทั โกลบอลอินเตอร์ 1,650,000.00 ยื3นขอ้เสนอตรงตาม

ความเขา้ใจและขบัเคลื3อนระบบ     คอมมิวนิเคชั3น จาํกดั คอมมิวนิเคชั3น จาํกดั ที3 สกพ. กาํหนด

ขา้ราชการผูม้ีผลสัมฤทธิC สูงเชิงรุก 2. หจก. แมนไคนด ์มีเดีย (ไม่ผา่นเกณฑ)์ ราคาเหมาะสม

2 ซื�อชุดเสริมศกัยภาพอุปกรณ์แปลภาษา 499,000.00 พิเศษ 1. บริษทั วิชยั เทรดดิ�ง (1983) จาํกดั 494,554.00 บริษทั วิชยั เทรดดิ�ง (1983) จาํกดั 494,554.00 เสนอรายละเอียด

สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 2. บริษทั พี เอน็ อาร์เด็ด จาํกดั 562,355.62 คุณสมบตัิทางเทคนิค

3. บริษทั ออมนิ ซิสเตมส์ จาํกดั 650,693.75 ตรงตามที3 สกพ.

กาํหนด
ราคาตํ3าสุด

3 เช่าเครื3องตรวจกระดาษคาํตอบ 500,000.00 พิเศษ บริษทั คอนโทรล ดาตา้ 494,853.60 บริษทั คอนโทรล ดาตา้ 494,853.60 เสนอรายละเอียด

พร้อมเจา้หนา้ที3ประจาํเครื3อง (ประเทศไทย) จาํกดั (ประเทศไทย) จาํกดั ตรงตามที3 สกพ.

กาํหนด
ราคาเหมาะสม
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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

1 จา้งถ่ายเอกสาร 2,498.00         ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 2,498.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 2,498.00 ราคาเหมาะสม

2 จา้งพิมพค์ู่มือกรอบแนวทาง 93,090.00 ตกลงราคา 1.บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 93,090.00 บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 93,090.00 ราคาตํ3าสุด
การพฒันาคุณภาพชีวติ 2. บริษทั อินฟินิตี�  คลัเลอร์ พริ�นติ�ง จาํกดั 99,510.00 
พร้อมกล่องใส่คู่มือ 3. บริษทั แคร์ปริJนทแ์อนดก์ราฟฟิค จาํกดั 102,720.00 

3 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 40,927.50 ตกลงราคา 1. ร้านปกรณ์ 40,927.50 ร้านปกรณ์ 40,927.50 ราคาตํ3าสุด
พร้อมพิมพส์ัญลกัษณ์ 2. บริษทั เอดดูเคเตอร์ จาํกดั 45,742.50 

3. หา้งหุน้ส่วนสามญับณัฑิตนอ้ย 48,150.00 
4 เช่าเตน็ท ์ ทรงจั3ว 8,560.00 ตกลงราคา 1. บริษทั แสงทองผา้ใบ จาํกดั 8,560.00 บริษทั แสงทองผา้ใบ จาํกดั 8,560.00 ราคาตํ3าสุด

2. บริษทั สหศรีบูรพาผา้ใบ จาํกดั 9,844.00 
3. ร้านผา้ใบดวงธรรม 10,700.00 

5 เช่ารถรับ - ส่งเจา้หนา้ที3 พร้อมสมัภาระ 56,000.00 ตกลงราคา 1.บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จาํกดั 56,000.00 บริษทั พรมาตุลี  ขนส่ง จาํกดั 56,000.00 ราคาตํ3าสุด
และเอกสารทางราชการ 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เอน็ เค เทรดดิ�ง แอนด ์เซอร์วิส 69,000.00 

3.บริษทั แพค็แอนดโ์ก รีโลเคชั3น จาํกดั 78,500.00 
6 จา้งพิมพห์นงัสือแบบอยา่งปฏิบตัิ 99,510.00 ตกลงราคา 1. บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�ง 99,510.00 บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�งแอนดพ์บัลิชชิ3ง จาํกดั (มหาชน) 99,510.00 ราคาตํ3าสุด

การบริหารคน     แอนดพ์บัลิชชิ3ง จาํกดั (มหาชน)
2. บริษทั จูปิตสั จาํกดั 101,436.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซนัตา้การพมิพ์ 102,720.00 

7 จา้งถ่ายเอกสาร 1,068.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 1,068.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 1,068.00 ราคาเหมาะสม

8 จา้งถ่ายเอกสาร 2,337.00 ตกลงราคา ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 2,337.00 ร้านบอสโก ถ่ายเอกสาร 2,337.00 ราคาเหมาะสม
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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

9 จา้งถ่ายเอกสาร 9,300.00 ตกลงราคา ร้านราญชีร็อค 9,300.00 ร้านราญชีร็อค 9,300.00 ราคาเหมาะสม

10 จา้งทาํปกประกาศนียบตัร 8,000.00 ตกลงราคา ร้านศกัดิC ชยั 8,000.00 ร้านศกัดิC ชยั 8,000.00 ราคาเหมาะสม

11 จา้งอดัรูปสี 630.00 ตกลงราคา คณะบุคคล เฮอร์  ดิจิตอล แล็ป 630.00 คณะบุคคล เฮอร์ ดิจิตอล แล็ป 630.00 ราคาเหมาะสม

12 จา้งทาํตรายาง 670.00 ตกลงราคา เงินสด 670.00 เงินสด 670.00 ราคาเหมาะสม

13 จา้งถ่ายเอกสาร 7,100.00 ตกลงราคา ร้านสุวรรณการพิมพ์ 7,100.00 ร้านสุวรรณการพิมพ์ 7,100.00 ราคาเหมาะสม

14 จา้งทาํตรายาง 1,100.00 ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 1,100.00 ร้านทองสุขคาํดี 1,100.00 ราคาเหมาะสม

15 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 24,119.94 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 24,119.94 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 24,119.94 ราคาเหมาะสม

16 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 32,303.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 32,303.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 32,303.30 ราคาเหมาะสม

17 เช่าหอ้งประชุม 22,500.00 ตกลงราคา บริษทั วูด๊แลนด ์รีสอร์ท จาํกดั 22,500.00 บริษทั วูด๊แลนด ์รีสอร์ท จาํกดั 22,500.00 ราคาเหมาะสม

โดยโรงแรม วูด๊แลนด ์รีสอร์ท โดยโรงแรม วูด๊แลนด ์รีสอร์ท
18 จา้งพิมพห์นงัสือกาํลงัคนภาครัฐ 2551 : 99,943.35 ตกลงราคา 1. ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,943.35 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,943.35 ราคาตํ3าสุด

 ขา้ราชการพลเรือนสามญั 2.อมรการพิมพ์ 118,235.00 
3. เทียมฝ่าการพิมพ์ 135,622.50 
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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

19 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 81,290.04 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 81,290.04 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 81,290.04 ราคาเหมาะสม

20 จา้งถ่ายเอกสาร 5,712.50 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 5,712.50 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี�  ปริ�น 5,712.50 ราคาเหมาะสม

21 ซื�อนํ�าดื3ม 17,254.82 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิC หยดทิพย ์ จาํกดั 17,254.82 บริษทั บริสุทธิC หยดทิพย ์ จาํกดั 17,254.82 ราคาเหมาะสม

22 เช่ารถตูป้รับอากาศ 17,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 17,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 17,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที3ยวเพื3อการศึกษา จาํกดั 17,500.00 
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 18,000.00 

23 จา้งทาํตรายาง 342.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 342.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 342.40 ราคาเหมาะสม

24 จา้งพิมพค์ู่มือการจดัทาํแผนกลยทุธ์ 96,300.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ3ง จาํกดั 96,300.00  บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ3ง จาํกดั 96,300.00 ราคาตํ3าสุด
การบริหารทรัพยากรบุคคล 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ์ 107,000.00 
ตามแนวทาง HR Scorecard 3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเมด็ทรายพริ�นติ�ง 107,000.00 

25 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 13,650.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 13,650.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 13,650.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวศิวกรรม 16,050.00 

26 จา้งพิมพห์นงัสือรายงานผลการ 68,850.00 ตกลงราคา 1.บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 68,850.00 บริษทั สกายบุก๊ส์ จาํกดั 68,850.00 ราคาตํ3าสุด
ดาํเนินงานตามมาตรการสร้างราชการ 2.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สาํนกัพิมพฟ์ิสิกส์เซ็นเตอร์ 74,500.00 
ใสสะอาด ประจาํปี 2551 3. สาํนกัพิมพศ์ูนยส์่งเสริมวชิาการ 81,320.00 

27 เขา้เล่มวารสารและราชกิจจานุเบกษา 5,285.80 ตกลงราคา 1. โรงพิมพว์ฑิูรยก์ารปก 5,285.80 โรงพิมพว์ฑิูรยก์ารปก 5,285.80 ราคาตํ3าสุด
2. สกรีนเซนเตอร์ 7,789.60 
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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

28 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ 48,556.60 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,556.60 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,556.60 ราคาเหมาะสม

29 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 4,583.25 ตกลงราคา องคก์ารเภสัชกรรม 4,583.25 องคก์ารเภสัชกรรม 4,583.25 ราคาเหมาะสม

30 จา้งเผยแพร่สารคดีวทิย ุเรื3อง "ความดี" 92,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สไมล ์ครีเอทีฟ กรุ๊ป จาํกดั 92,000.00 บริษทั สไมล ์ครีเอทีฟ กรุ๊ป จาํกดั 92,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั มายดฟ์ูล จาํกดั 96,300.00 
3. บริษทั คาริสม่า มีเดีย จาํกดั 107,000.00 

31 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 15,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 15,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 15,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวศิวกรรม 17,013.00 

32 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร 18,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 18,000.00 บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 18,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั ป.ตระกลูวศิวกรรม 20,865.00 

33 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5173.45 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5173.45 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 5173.45 ราคาเหมาะสม

34 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5584.33 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 5584.33 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 5584.33 ราคาเหมาะสม

35 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 11291.71 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 11291.71 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 11291.71 ราคาเหมาะสม

36 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5,200.00         ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,200.00         บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,200.00         ราคาเหมาะสม

37 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 16,870.00       ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 16,870.00       ร้านทองสุขคาํดี 16,870.00       ราคาเหมาะสม
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38 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 300.00            ตกลงราคา ร้านแสงตุลาการไฟฟ้า 300.00            ร้านแสงตุลาการไฟฟ้า 300.00            ราคาเหมาะสม

39 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 8,760.00         ตกลงราคา นายสิงห์ไกรสร   ประสงค์ 8,760.00         นายสิงห์ไกรสร   ประสงค์ 8,760.00         ราคาเหมาะสม

40 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9456.66 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9456.66 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 9456.66 ราคาเหมาะสม

41 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 32,938.88       ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 32,938.88       หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 32,938.88       ราคาเหมาะสม

42 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 35,499.39       ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 35,499.39       บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 35,499.39       ราคาเหมาะสม

43 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 16,617.10       ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,617.10       หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 16,617.10       ราคาเหมาะสม

44 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,400.00         ตกลงราคา องคก์ารเภสัชกรรม 2,400.00         องคก์ารเภสัชกรรม 2,400.00         ราคาเหมาะสม

45 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 19,902.00       ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 19,902.00       บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 19,902.00       ราคาเหมาะสม

46 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 47,080.00       ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 47,080.00       บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 47,080.00       ราคาเหมาะสม

47 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 24,000.00       ตกลงราคา ร้านแสงววิฒัน์ 24,000.00       ร้านแสงววิฒัน์ 24,000.00       ราคาเหมาะสม

48 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 10,914.00       ตกลงราคา บริษทั ดีเคโปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 10,914.00       บริษทั ดีเคโปรดกัส์ กรุ๊ป จาํกดั 10,914.00       ราคาเหมาะสม
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49 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 45,000.00       ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 45,000.00       หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 45,000.00       ราคาเหมาะสม

50 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 49,500.00       ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 49,500.00       ร้านทองสุขคาํดี 49,500.00       ราคาเหมาะสม

51 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5,290.00         ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 5,290.00         ร้านทองสุขคาํดี 5,290.00         ราคาเหมาะสม

52 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 14,350.00       ตกลงราคา บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 14,350.00       บริษทั เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จาํกดั 14,350.00       ราคาเหมาะสม

53 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 17,909.00       ตกลงราคา ร้านทองสุขคาํดี 17,909.00       ร้านทองสุขคาํดี 17,909.00       ราคาเหมาะสม

54 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5,767.30         ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,767.30         บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,767.30         ราคาเหมาะสม

55 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 35,738.00       ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 35,738.00       บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 35,738.00       ราคาเหมาะสม

56 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,410.00         ตกลงราคา ร้านสวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,410.00         ร้านสวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 4,410.00         ราคาเหมาะสม

57 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 8,881.00         ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,881.00         บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,881.00         ราคาเหมาะสม

58 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 22,637.99       ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 22,637.99       ร้านเลิศทวกีิจ 22,637.99       ราคาเหมาะสม

59 ซื�อหนงัสือประกอบการฝึกอบรม 20,000.00 ตกลงราคา เงินสด 20,000.00 เงินสด 20,000.00 ราคาเหมาะสม
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60 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 214.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 214.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 214.00 ราคาเหมาะสม

61 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 17,193.83 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 17,193.83 ร้านเลิศทวกีิจ 17,193.83 ราคาเหมาะสม

62 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 19,842.08 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 19,842.08 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 19,842.08 ราคาเหมาะสม

63 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,996.90 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,996.90 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,996.90 ราคาเหมาะสม

64 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,350.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 2,350.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 2,350.00 ราคาเหมาะสม

65 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 29,800.00 ตกลงราคา บริษทั บางกอกกิJฟ แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 29,800.00 บริษทั บางกอกกิJฟ แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 29,800.00 ราคาเหมาะสม

66 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 13,127.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 13,127.00 หา้งหุน้ส่วน อุดมสาส์น 13,127.00 ราคาเหมาะสม

67 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 10,218.50       ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,218.50       บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,218.50       ราคาเหมาะสม

68 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,129.24         ตกลงราคา ร้านวฒันาเทรดดิ�ง 9,129.24         ร้านวฒันาเทรดดิ�ง 9,129.24         ราคาเหมาะสม

69 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 21,935.00       ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 21,935.00       บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 21,935.00       ราคาเหมาะสม

70 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 49,487.50       ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,487.50       หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,487.50       ราคาเหมาะสม
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71 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,911.30         ตกลงราคา ร้านวฒันาเทรดดิ�ง 4,911.30         ร้านวฒันาเทรดดิ�ง 4,911.30         ราคาเหมาะสม

72 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 15,542.82       ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 15,542.82       หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 15,542.82       ราคาเหมาะสม

73 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,268.40         ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,268.40         หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,268.40         ราคาเหมาะสม

74 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 9,340.00         ตกลงราคา เงินสด 9,340.00         เงินสด 9,340.00         ราคาเหมาะสม

75 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,200.00         ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 4,200.00         ร้านอุดมพานิช 4,200.00         ราคาเหมาะสม

76 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 19,217.20       ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 19,217.20       หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 19,217.20       ราคาเหมาะสม

77 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 26,108.00       ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 26,108.00       บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 26,108.00       ราคาเหมาะสม

78 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5,350.00         ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 5,350.00         บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 5,350.00         ราคาเหมาะสม

79 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,030.00         ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 4,030.00         ร้านอุดมพานิช 4,030.00         ราคาเหมาะสม

80 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,948.75         ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75         หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75         ราคาเหมาะสม

81 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,273.75         ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,273.75         บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,273.75         ราคาเหมาะสม
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82 ซื�อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 7,845.00         ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,845.00         ร้านแตงโมสาส์น 7,845.00         ราคาเหมาะสม

83 ซื�อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 7,230.00         ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 7,230.00         ร้านแตงโมสาส์น 7,230.00         ราคาเหมาะสม

84 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,337.50         ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.ซี.เอ บิสิเนส 1,337.50         หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.ซี.เอ บิสิเนส 1,337.50         ราคาเหมาะสม

85 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 1,364.25         ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,364.25         บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,364.25         ราคาเหมาะสม

86 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 640.00            ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 640.00            ร้านอุดมพานิช 640.00            ราคาเหมาะสม

87 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 18,190.00       ตกลงราคา บริษทั เดอะมเหสักข ์สตาร์จาํกดั 18,190.00       บริษทั เดอะมเหสักข ์สตาร์จาํกดั 18,190.00       ราคาเหมาะสม

88 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,086.50         ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,086.50         หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 2,086.50         ราคาเหมาะสม

89 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,824.00         ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 2,824.00         ร้านอุดมพานิช 2,824.00         ราคาเหมาะสม

90 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,948.75         ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75         หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,948.75         ราคาเหมาะสม

91 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 48,741.00       ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 48,741.00       ร้านอุดมพานิช 48,741.00       ราคาเหมาะสม
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92 จา้งซ่อมบาํรุงตูไ้ฟฟ้าแรงสูง หมอ้แปลง 88,275.00 ตกลงราคา บริษทั  อยูส่บายเอน็จิเนียริ3งเซอร์วิส  88,275.00 บริษทั  อยูส่บายเอน็จิเนียริ�งเซอร์วิส  88,275.00 เนื3องจากผูร้ับจา้ง

ไฟฟ้า,  ตูจ้่ายไฟเมน (MDB) และตูจ้่าย จาํกดั จาํกดั มีความชาํนาญ

ไฟ ประจาํชั�น อาคาร 3 สาํนกังาน ก.พ.  ฝีมือปราณีต 

จงัหวดันนทบุรี ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

93 จา้งซ่อมอุดร่องรอยผนงัยปิซั3มระเบียง 11,556.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 11,556.00 ร้านทิวาริม 11,556.00 "
ภายนอกอาคาร ชั�น 3 และชั�น 4
สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ

94 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื3องปรับอากาศ 25,466.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 25,466.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 25,466.00 "
แบบแยกส่วน อาคาร 5 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

95 จา้งซ่อมวสัดุอุปกรณ์ชาํรุด 34,000.00 ตกลงราคา นายวชัระ สทอ้นดี 34,000.00 นายวชัระ สทอ้นดี 34,000.00 "
สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ

96 จา้งซ่อมคู่สายโทรศพัทข์องหน่วยงาน 8,800.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิC  นิสภคัรกุล 8,800.00 นายไชยฤทธิ0  นิสภคัรกุล 8,800.00 "
ต่าง ๆ ภายในสาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ

97 จา้งเปลี3ยนแบตเตอรี3ชนิดแหง้ ตูส้าขา 17,120.00 ตกลงราคา บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จาํกดั 17,120.00 บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จาํกดั 17,120.00 "
โทรศพัท ์สาํนกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ

98 จา้งซ่อมเครื3องทาํนํ�าเยน็ (CHILLER) 96,942.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 96,942.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 96,942.00 "
"YORK" ชุดที3 4 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

99 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 8,900.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 8,900.00 ร้านบวรไตรรงค์ 8,900.00 ราคาเหมาะสม
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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

100 จา้งเหมาติดตั�งกนัซึม ECI ผนงัทรายลา้ง 85,600.00 ตกลงราคา บริษทั แมททีเรียลซพัพลาย 85,600.00 บริษทั แมททีเรียลซพัพลาย 85,600.00 เนื3องจากผูร้ับจา้ง

ดา้นนอกอาคารชั�น 2-4 อินเตอร์เนชั3นแนล จาํกดั อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั มีความชาํนาญ

ดา้นถนนนครปฐม สกพ.กรุงเทพฯ ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

101 จา้งทาํป้ายชื3อและสติกเกอร์ขอ้ความ 14,873.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 14,873.00 ร้านทิวาริม 14,873.00 "

102 จา้งลา้งทาํความสะอาดคอลยน์ํ�าเยน็ 99,189.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 99,189.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ�ง & 99,189.00 "
เครื3องปรับอากาศชิลเลอร์ อาคาร 3 เซอร์วสิ จาํกดั เซอร์วสิ จาํกดั

ชั�น 1 - 4
103 ซื�อบตัรตอกเวลา 1,926.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,926.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 1,926.00 ราคาเหมาะสม

104 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5,300.00 ตกลงราคา ร้านบวรไตรรงค์ 5,300.00 ร้านบวรไตรรงค์ 5,300.00 ราคาเหมาะสม

105 ซื�อวสัดุไฟฟ้า 4,173.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,173.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 4,173.00 ราคาเหมาะสม

106 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 5,082.50 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 5,082.50 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 5,082.50 ราคาเหมาะสม

107 เช่ารถบสัปรับอากาศ 33,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 33,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 33,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 36,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 39,000.00 
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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
108 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 6,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 6,000.00 ราคาตํ3าสุด

2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 6,500.00 
3. บริษทั ศูนยท์่องเที3ยวเพื3อการศึกษา จาํกดั 7,000.00 

109 เช่ารถบสัปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1. นายจรัญ เกตุบุญมี 27,000.00       นายจรัญ เกตุบุญมี 27,000.00 ราคาตํ3าสุด
2.นายวงษศ์กัดิC  อิสระกาญจก์ุล 30,000.00       

110 เช่ารถตูป้รับอากาศ 9,500.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 9,500.00         ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 9,500.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที3ยวเพื3อการศึกษา จาํกดั 9,800.00         
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 10,000.00       

111 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 6,000.00         หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 6,000.00 ราคาตํ3าสุด
2.บริษทั ดี.วี เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 6,500.00         
3. บริษทั ศูนยท์่องเที3ยวเพื3อการศึกษา จาํกดั 6,600.00         

112 เช่ารถตูป้รับอากาศ 6,300.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 6,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 6,300.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที3ยวเพื3อการศึกษา จาํกดั 6,500.00 
3.บริษทั ดี.วี เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 7,000.00 

113 เช่ารถตูป้รับอากาศ 8,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทเูดย ์(ที ฟอร์ ทเูดย)์ 8,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 8,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที3ยวเพื3อการศึกษา จาํกดั 8,500.00 
3.บริษทั ดี.วี เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 9,000.00 

114 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,671.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 5,671.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 5,671.00 ราคาตํ3าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 6,000.00 

115 เช่ารถบสัปรับอากาศ 13,000.00 ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนานนท ์ แทรเวล 13,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนานนท ์แทรเวล 13,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ออมทรัพย ์ แทรเวล 14,000.00 
3.บริษทั ภมรประวตัิ จาํกดั 15,000.00 

หนา้ที� 14 จาก 16
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

116 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,700.00 ตกลงราคา บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 5,700.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 5,700.00 ราคาเหมาะสม

117 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา นายกิติกร  ทองภกัดี 5,400.00 นายกิติกร ทองภกัดี 5,400.00 ราคาเหมาะสม

118 เช่ารถบสัปรับอากาศ 18,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 18,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 18,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 19,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 20,000.00 

119 เช่ารถบสัปรับอากาศ 24,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 24,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 24,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 25,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 26,000.00 

120 เช่ารถบสัปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 27,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 27,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 30,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 33,000.00 

121 เช่ารถตูป้รับอากาศ 12,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 12,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 12,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 12,500.00 
3. บริษทั ศูนยท์่องเที3ยวเพื3อการศึกษา จาํกดั 12,600.00 

122 เช่ารถตูป้รับอากาศ 17,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 17,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 17,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั ศูนยท์่องเที3ยวเพื3อการศึกษา จาํกดั 17,500.00 
3. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 18,000.00 

123 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 63,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เวคินทร์ แทรเวล 63,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 63,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 76,000.00 
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ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

124 เช่ารถตูป้รับอากาศ 10,379.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 10,379.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 10,379.00 ราคาตํ3าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 11,000.00 

125 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,700.00 ตกลงราคา 1.บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,700.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,700.00 ราคาตํ3าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 4,000.00 

126 เช่ารถตูป้รับอากาศ 10,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 10,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แทรเวล ฟอร์ ทูเดย ์(ที ฟอร์ ทูเดย)์ 10,000.00 ราคาตํ3าสุด
2. บริษทั ดี.วี.เอด็ แอนด ์ซพัพลาย เซนเตอร์ จาํกดั 10,500.00 
3.บริษทั ศูนยท์่องเที3ยวเพื3อการศึกษา จาํกดั 10,700.00 

127 เช่ารถตูป้รับอากาศ 7,490.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 7,490.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 7,490.00 ราคาตํ3าสุด
2. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 8,000.00 

128 เช่ารถบสัปรับอากาศ 28,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 28,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 28,000.00 ราคาตํ3าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์แทรเวล 32,000.00 
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