
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างทีป่รึกษาโครงการพัฒนาผู้น า 26,289,600.00 ตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 26,134,015.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 26,134,015.00 เสนอรายละเอยีด

ทีม่ีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ ในราชการ (สถาบันทีป่รึกษา ในราชการ (สถาบันทีป่รึกษา งานจ้างฯ

"หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ ตรงตามที่

ระดับสูง : ผู้น าทีม่ีวิสัยทัศน์ ในราชการ) ในราชการ) ส านักงาน ก.พ. 

และคุณธรรม (นบส.1)" รุ่นที ่76 ก าหนด และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างทีป่รึกษาโครงการขับเคล่ือน 1,000,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยมหิดล 1,000,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล 1,000,000.00 "

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ศูนย์พัฒนาปัญญาคม)

ข้าราชการพลเรือน

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2555

หนา้ที ่1 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 ซ้ือขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,223,000.00 สอบราคา 1. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล- 1,024,212.00   บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล- 1,024,212.00 เสนอรายละเอยีด

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง     โปรดักส์ จ ากัด  โปรดักส์ จ ากัด คุณลักษณะ
2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธนบุญชญา - ถูกต้องครบถ้วน

   (ยื่นหลักฐานการเสนอราคา ตรงตามที่
    ไม่ครบถ้วน) ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ
เสนอราคา
เหมาะสม

2 ซ้ือขายคอมพวิเตอร์ส าหรับระบบตัดต่อ 950,000.00 สอบราคา 1. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คริสตัล 910,000.00  ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คริสตัล 910,000.00 เสนอรายละเอยีด

ภาพ/เสียง พร้อมอุปกรณ์     อิเลคทรอนิค  อิเลคทรอนิค คุณลักษณะ
2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เซ็นทรัล 918,000.00 ถูกต้องครบถ้วน

    ไฮ เทค ตรงตามที่
ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ
เสนอราคา

ต่ าสุด

3 ซ้ือขายระบบ VDO Broadcast พร้อมติดต้ัง 520,000.00 สอบราคา 1. บริษัท อินสแตนท์เซอร์วิสเซส 455,071.00 บริษัท อินสแตนท์เซอร์วิสเซส จ ากัด 455,071.00 "

    จ ากัด
2. บริษัท สตรองเทค จ ากัด 472,940.00 

หนา้ที ่2 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

4 ซ้ือขายระบบคอมพิวเตอร์ 1,220,000.00 สอบราคา 1. บริษัท เดอะแพรคทิเคิล- 888,100.00 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น 888,100.00 เสนอรายละเอยีด

เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ     โซลูชั่น จ ากัด จ ากัด คุณลักษณะ
ตัวกลางการส่ือสารผ่านระบบ 2. บริษัท แทนเจอรีน จ ากัด 1,132,060.00 ถูกต้องครบถ้วน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตรงตามที่
(Proxy Server) พร้อมติดต้ัง ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ
เสนอราคา

ต่ าสุด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ 850,000.00 พิเศษ บริษัท สยาม ฮิตาชิ 821,193.54 บริษัท สยาม ฮิตาชิ 821,193.54 เสนอรายละเอยีด

และอุปกรณ์ลิฟต์ เอลลิเวเตอร์ จ ากัด เอลลิเวเตอร์ จ ากัด งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 ซ้ือขายเคร่ืองพิมพ์ออฟเซท 1,535,000.00 พิเศษ บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี 1,535,000.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี 1,535,000.00 เสนอรายละเอยีด

จ ากัด จ ากัด คุณลักษณะ

ถูกต้องครบถ้วน

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม

หนา้ที ่4 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จา้งเหมาด าเนินโครงการเสริมสร้าง 880,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 880,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 880,000.00 ยื่นข้อเสนอ

ความรู้พือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต (วิทยาเขตก าแพงแสน) (วิทยาเขตก าแพงแสน) โครงการ

ข้าราชการ รุ่นที ่2 - 5 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างพิมพ์จุลสารด้านการพัฒนา 69,300.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพเพญ็วานิสย์ 69,300.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ 69,300.00 ราคาต่ าสุด

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2555 2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุเนตร์ฟิล์ม 85,470.00 

3.บริษัท ธนภัทร (2006) พร้ินต้ิง จ ากดั 92,400.00 

2 จ้างจัดท าสต๊ิกเกอร์ 1,800.00 ตกลงราคา 1.ร้านกว้าง กราฟฟิก ดีไซน์ 1,800.00 ร้านกว้าง กราฟฟิก ดีไซน์ 1,800.00 ราคาต่ าสุด

2.ดีเค ดีไซน์ 1,950.00 

3.กราฟฟิกเอ๊าดรอ 2,500.00 

3 จ้างแยกสีคู่มือการใช้โปรแกรม 428.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 428.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 428.00 ราคาเหมาะสม

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระดับกรม/จังหวดั (DPIS Version 5.0)

4 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 706.20 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 706.20 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 706.20 ราคาเหมาะสม

5 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 7,200.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 7,200.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 7,200.00 ราคาเหมาะสม

6 จ้างแยกสีและออกฟิลม์ 1,712.00 ตกลงราคา บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,712.00 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1,712.00 ราคาเหมาะสม

7 ซ้ือน้ าด่ืม 13,041.16 ตกลงราคา บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,041.16 บริษัท บริสุทธิห์ยดทิพย์ จ ากัด 13,041.16 ราคาเหมาะสม

8 จ้างถ่ายเอกสาร 12,844.00 ตกลงราคา 1.ร้านบอสโก ถา่ยเอกสาร (นายทัศนะ ตรีโสภา) 12,844.00 ร้านบอสโก ถา่ยเอกสาร (นายทศันะ ตรีโสภา) 12,844.00 ราคาต่ าสุด

2.ร้านถ่ายเอกสาร พูลสุข 16,900.00 

3.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.สุทธิพงษ์ 33,800.00 

หนา้ที ่6 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

9 จ้างเคลือบพีวีซีด้าน 3,980.40 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 3,980.40 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 3,980.40 ราคาเหมาะสม

10 จ้างเข้าเล่มใสกาว 5,007.60 ตกลงราคา คณะบุคคล ไบน์ด้ิงเซ็นเตอร์ 5,007.60 คณะบุคคล ไบน์ด้ิงเซ็นเตอร์ 5,007.60 ราคาเหมาะสม

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,683.50 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 48,683.50 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 48,683.50 ราคาเหมาะสม

12 จ้างถ่ายเอกสาร 4,040.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 4,040.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 4,040.00 ราคาเหมาะสม

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 99,670.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 99,670.50 ราคาเหมาะสม

14 จ้างถ่ายเอกสาร 4,500.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 4,500.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 4,500.00 ราคาเหมาะสม

15 จ้างเคลือบพีวีซีใส 1,968.80 ตกลงราคา บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,968.80 บริษัท บูรพา ย.ูว.ีเทรด จ ากัด 1,968.80 ราคาเหมาะสม

16 จ้างเหมาน าเอกสารลับไปท าลาย 4,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จ ากัด 4,500.00 บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จ ากัด 4,500.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอ็ม.เอ็น.เค เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส 5,900.00 

3.บริษทั แพค็แอนด์โก รีโลเคชัน่ จ ากัด 6,500.00 

17 จ้างถ่ายเอกสาร 18,628.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 18,628.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 18,628.00 ราคาเหมาะสม

18 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 12,060.00 ตกลงราคา ร้านดับเบิล้คิวซี 12,060.00 ร้านดับเบิล้คิวซี 12,060.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่7 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

19 จ้างถ่ายเอกสาร 28,975.00 ตกลงราคา 1.ร้านบอสโก ถา่ยเอกสาร (นายทัศนะ ตรีโสภา) 28,975.00 ร้านบอสโก ถา่ยเอกสาร (นายทศันะ ตรีโสภา) 28,975.00 ราคาต่ าสุด

2.ร้านถ่ายเอกสาร พูลสุข 38,125.00 

3.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.สุทธิพงษ์ 76,250.00 

20 จ้างท าตรายาง 620.60 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  สากลตรายางและการพมิพ์ 620.60 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  สากลตรายางและการพมิพ์ 620.60 ราคาเหมาะสม

21 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

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

23 จ้างท ากล่องใส่เอกสาร 89,880.00 ตกลงราคา 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ.ชัย กรุ๊ป 89,880.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ.ชัย กรุ๊ป 89,880.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๊ป จ ากัด 94,160.00 

24 จ้างผลิตหมายเหตุ ก.พ. 96,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 96,000.00 บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 96,000.00 ราคาต่ าสุด

2.บริษัท คาริสม่า มีเดีย จ ากัด 117,700.00 

3.บริษัท ชิน คัมปานี จ ากัด 109,140.00 

25 จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 10,165.00 ตกลงราคา 1.บริษัท กาญจนกติต์ิ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 10,165.00 บริษัท กาญจนกติต์ิ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 10,165.00 ราคาต่ าสุด

พร้อมพิมพ์ครุฑและลายเซ็นต์ 2.บริษัท บางกอกซอฟต์แวร์ จ ากัด 11,021.00 

3.บริษัท นันทนนต์ ธุรกิจ จ ากัด 10,486.00 

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,456.60 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 16,456.60 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 16,456.60 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

หนา้ที ่8 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่
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27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,770.90 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 13,770.90 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 13,770.90 ราคาเหมาะสม

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,952.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 35,952.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 35,952.00 ราคาเหมาะสม

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,349.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,349.00 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 3,349.00 ราคาเหมาะสม

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,729.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 15,729.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 15,729.00 ราคาเหมาะสม

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,952.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 35,952.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 35,952.00 ราคาเหมาะสม

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 43,206.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 43,206.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 43,206.60 ราคาเหมาะสม

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,476.80 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,476.80 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 49,476.80 ราคาเหมาะสม

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,193.20 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 37,193.20 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 37,193.20 ราคาเหมาะสม

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,862.00 ตกลงราคา บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,862.00 บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ 49,862.00 ราคาเหมาะสม

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,434.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 49,434.00 บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จ ากัด 49,434.00 ราคาเหมาะสม

หนา้ที ่9 



ล า วงเงินงบ เหตผุลที่
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,450.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 6,450.00 ร้านอุดมพานิช 6,450.00 ราคาเหมาะสม

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,980.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 5,980.00 ร้านอุดมพานิช 5,980.00 ราคาเหมาะสม

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 44,653.24 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,653.24 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 44,653.24 ราคาเหมาะสม

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,416.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเค. โปรดักส์ กรุ๊ป จ ากัด 9,416.00 บริษัท ดีเค. โปรดักส์ กรุ๊ป จ ากัด 9,416.00 ราคาเหมาะสม

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,666.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 19,666.50 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 19,666.50 ราคาเหมาะสม

42 ซ้ือหนังสือ 6,900.00 ตกลงราคา บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 6,900.00 บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 6,900.00 ราคาเหมาะสม

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,834.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 21,834.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 21,834.00 ราคาเหมาะสม

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,756.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,756.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 4,756.00 ราคาเหมาะสม

45 ซ้ือหนังสือ 7,500.00 ตกลงราคา บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,500.00 บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,500.00 ราคาเหมาะสม

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,047.32 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 9,047.32 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 9,047.32 ราคาเหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่
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ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,461.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 39,461.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 39,461.00 ราคาเหมาะสม

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,922.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 4,922.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 4,922.00 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

49 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,717.12 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,717.12 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 10,717.12 ราคาเหมาะสม

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 43,987.70 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 43,987.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 43,987.70 ราคาเหมาะสม

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,631.95 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,631.95 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 49,631.95 ราคาเหมาะสม

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,192.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 5,192.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 5,192.00 ราคาเหมาะสม

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 46,224.00 ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 46,224.00 บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร์ จ ากัด 46,224.00 ราคาเหมาะสม

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 2,700.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 2,700.00 ราคาเหมาะสม

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 900.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 900.00 ราคาเหมาะสม

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,896.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 16,896.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 16,896.00 ราคาเหมาะสม
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57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,724.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 2,724.00 ห้างหุน้ส่วน อุดมสาส์น 2,724.00 ราคาเหมาะสม

58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,861.12 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,861.12 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,861.12 ราคาเหมาะสม

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 856.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 856.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 856.00 ราคาเหมาะสม

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,998.08 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,998.08 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 9,998.08 ราคาเหมาะสม

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 27,017.50 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 27,017.50 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 27,017.50 ราคาเหมาะสม

62 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 3,000.00 ร้านอุดมพานิช 3,000.00 ราคาเหมาะสม

63 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 6,440.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 6,440.00 ร้านแตงโมสาส์น 6,440.00 ราคาเหมาะสม

64 ซ้ือวารสารวิชาการต่างประเทศ 25,060.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 25,060.00 บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 25,060.00 ราคาเหมาะสม

65 ซ้ือวารสารการบริหารคน 300.00 ตกลงราคา สมาคมการจัดการงานบุคคล 300.00 สมาคมการจัดการงานบุคคล 300.00 ราคาเหมาะสม

แห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จ ากัด 3,745.00 บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย)  จ ากัด 3,745.00 ราคาเหมาะสม
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67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,494.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 4,494.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 4,494.00 ราคาเหมาะสม

68 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,795.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 35,795.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 35,795.00 ราคาเหมาะสม

69 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,700.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 11,700.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 11,700.00 ราคาเหมาะสม

70 ซ้ือวัสดุส านักงาน 46,678.75 ตกลงราคา บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 46,678.75 บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 46,678.75 ราคาเหมาะสม

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,280.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ.ชัย กรุ๊ป 4,280.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ.ชัย กรุ๊ป 4,280.00 ราคาเหมาะสม

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 30,940.00 ตกลงราคา ร้านอุดมพานิช 30,940.00 ร้านอุดมพานิช 30,940.00 ราคาเหมาะสม

73 จ้างซ่อมท่อเมนประปาทีเ่ชื่อมระหว่าง 45,600.00 ตกลงราคา นายชาตรี  ด่านจ้อยคงคา 45,600.00 นายชาตรี  ด่านจ้อยคงคา 45,600.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

อาคาร1 และอาคาร 3 ส านกังาน ก.พ. มคีวามช านาญ

 จังหวัดนนทบุรี ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

74 จ้างล้างท าความสะอาดคอลย์น้ าเย็น 99,617.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 99,617.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 99,617.00 "
ของระบบชิลเลอร์ อาคาร 3 จ ากัด จ ากัด
ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
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75 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 72,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 72,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 72,000.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

คอมแอนด์ มีเดีย คอมแอนด์ มีเดีย มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

76 จ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน ห้องกลุ่มงาน 3,044.14 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 3,044.15 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 3,044.15 "

 บริหารทรัพย์สิน จ ากัด จ ากัด

77 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพอ์อฟเซต HAMADA 21,507.00 ตกลงราคา บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 21,507.00 บริษัท อิมเพรสแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 21,507.00 "

 (กลุ่มโรงพิมพ)์

78 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับ 51,788.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 51,788.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 51,788.00 "

อากาศแบบแยกส่วน อาคาร 4 จ ากัด จ ากัด

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

79 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสารและเคร่ือง 2,300.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 "

ส ารองไฟฟ้า (กบส.)

80 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,200.00 "

(กลุ่มงานคลัง)

81 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,300.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,300.00 "

(หมวดยานยนต์)

82 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,550.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,550.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,550.00 "

(ชอ. งานวิเทศสัมพันธ)์
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

83 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ (สตป.) 1,800.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,800.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,800.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

84 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (สมว.) 3,600.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,600.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 3,600.00 "

85 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์และเคร่ือง 6,850.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 6,850.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 6,850.00 "

พิมพ์ดีดไฟฟ้า (ศกศ)

86 ซ้ือผ้าหมึกพิมพ์ดีด 520.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 520.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 520.00 ราคาเหมาะสม

87 ซ้ือพรมห้องน้ า 5,390.00 ตกลงราคา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 5,390.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 5,390.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด (มหาชน) จ ากัด (มหาชน)

88 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 5,735.20 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 5,735.20 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 5,735.20 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ห้องหมวดยานพาหนะ และ จ ากัด จ ากัด มคีวามช านาญ

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

89 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กจ.) 4,800.00 ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,800.00 ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,800.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

มคีวามช านาญ

ฝีมอืปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

90 จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบ 88,275.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 88,275.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 88,275.00 "

แยกส่วนเพิม่เติมห้อง ศสส. และห้อง จ ากัด จ ากัด

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ

91 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 56,624.40 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 56,624.40 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 56,624.40 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

92 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 390.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิยมและร้านแสงฟ้าแบตเตอร่ี 390.00 ร้านไทยนิยมและร้านแสงฟ้าแบตเตอร่ี 390.00 ราคาเหมาะสม

93 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารของ 28,674.93 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย ) จ ากัด 28,674.93 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย ) จ ากัด 28,674.93 เนื่องจากผู้รับจ้าง

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร มีความช านาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

94 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 72,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 72,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เรียมแก้ว 72,000.00 เนื่องจากผู้รับจ้าง

คอม แอนด์ มีเดีย คอม แอนด์ มีเดีย มีความช านาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกว่า

ในท้องตลาด

95 จ้างล้างถังคูล่ิงทาวเวอร์ 56,496.00 ตกลงราคา บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 56,496.00 บริษัท พรศิวะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 56,496.00 "

พร้อมน้ ายาเคมี   ล้างตะกรัน เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

ในถังคูล่ิงทาวเวอร์ อาคาร 3 

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

96 จ้างซ่อมท่อประปาอาคาร 8 42,907.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 42,907.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วิริญญา 42,907.00 "

ส านักงานก.พ. จังหวัดนนทบุรี เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง

97 จ้างถ่ายเอกสาร 4,560.00 ตกลงราคา ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปีป้ร้ิน 4,560.00 ร้าน ไฮ สปีด ก๊อปปีป้ร้ิน 4,560.00 "

98 ซ้ือวัสดุงานซ่อม 410.00 ตกลงราคา ร้านไทยนิยม 410.00 ร้านไทยนิยม 410.00 ราคาเหมาะสม

99 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 11,500.00 ตกลงราคา 1.นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 11,500.00 นายชัชชนะ  พกุลานนท์ 11,500.00 ราคาต่ าสุด

2.นางสาวนฤมล  พรหมดวง 12,500.00 

3.นายพรชัย  ฉัตรชนะโชติ 13,000.00 
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

100 เช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ 51,600.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 51,600.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 51,600.00 ราคาต่ าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 58,500.00 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 67,500.00 

101 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 32,000.00 ตกลงราคา 1.นายสุชาติ  ด าพลับ 32,000.00 นายสุชาติ  ด าพลับ 32,000.00 ราคาต่ าสุด
2.นายอนุเชษฐ์  คลองร้ัว 32,800.00
3.นายสมคิด  ด าดี 32,800.00

102 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,600.00 ตกลงราคา 1.นายพงศักด์ิ  เพชรเศรษฐ์ 5,600.00 นายพงศักด์ิ  เพชรเศรษฐ์ 5,600.00 ราคาต่ าสุด
2.นายวีระ  ผิวสลับ 7,000.00
3.นายอิสระ  ใจรักษ์ 8,000.00

103 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 36,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 36,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 36,000.00 ราคาต่ าสุด
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 45,000.00
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 41,000.00

104 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,500.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 3,500.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 3,500.00 ราคาต่ าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 5,500.00
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 6,500.00

105 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 99,900.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 99,900.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 99,900.00 ราคาต่ าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 112,000.00
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 124,000.00

106 เช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ 51,600.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 51,600.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 51,600.00 ราคาต่ าสุด
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 60,000.00
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 71,000.00
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

107 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 27,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 27,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 31,000.00

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 35,000.00

108 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 44,000.00 ตกลงราคา 1.นายประยุทธ์  หมู่ผ้ึง 44,000.00 นายประยุทธ์  หมู่ผ้ึง 44,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายอัมรินทร์  กันนุฬา 44,800.00

3.นายนิเวช  สวัสดี 44,800.00

109 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 44,000.00 ตกลงราคา 1.นางทัศนีย์  พรรณพานิช 44,000.00 นางทัศนีย์  พรรณพานิช 44,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายบุญลือ  คลอวุฒิเสถียร 45,600.00

3.นางนุชจรี  มาอ่อน 45,600.00

110 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 22,900.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 22,900.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 22,900.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 46,500.00

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 60,000.00

111 เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 37,000.00 ตกลงราคา 1.บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 37,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 37,000.00 ราคาต่ าสุด

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยแสนบริการ 45,000.00

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ แทรเวล 53,000.00

112 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 40,000.00 ตกลงราคา 1.นายประยุทธ์  หมู่ผ้ึง 40,000.00 นายประยุทธ์  หมู่ผ้ึง 40,000.00 ราคาต่ าสุด

2.นายอัมรินทร์  กันนุฬา 41,600.00

3.นายนิเวช  สวัสดี 41,600.00
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