
ลําดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

1 การออกแบบงานพิมพหนังสือ
30,816.00 เฉพาะเจาะจง ศิวะพร  โดย นายศิรภัค ปริยภูต ศิวะพร  โดย นายศิรภัค ปริยภูต

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
    ใบสั่งจางเลขที่ 83/2563   

      18 ธันวาคม 2562

2 ซอฟทแวรหองสมุด
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 สัญญาเลขที่ 11/2563    

    14 พฤศจิกายน 2562

3 ซอฟทแวรหองสมุด
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 สัญญาเลขที่ 11/2563    

    14 พฤศจิกายน 2562

4 ซอฟทแวรหองสมุด
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 สัญญาเลขที่ 11/2563    

    14 พฤศจิกายน 2562

5 ซอฟทแวรหองสมุด
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 สัญญาเลขที่ 11/2563    

    14 พฤศจิกายน 2562

6 ซอฟทแวรหองสมุด
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 สัญญาเลขที่ 11/2563    

    14 พฤศจิกายน 2562

7 ซอฟทแวรหองสมุด
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จําก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 สัญญาเลขที่ 11/2563    

    14 พฤศจิกายน 2562

8 กลองเก็บเอกสาร
23,786.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากั บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากั

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 10/2563      

 29 พฤศจิกายน 2562

9 งานบริการซอมแซมท่ัวไป
5,792.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคอม

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
    ใบสั่งจางเลขที่ 80/2563   

      18 ธันวาคม 2562

10 งานบริการซอมแซมท่ัวไป
5,992.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นําเฮงพัฒนา หางหุนสวนจํากัด นําเฮงพัฒนา

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
    ใบสั่งจางเลขที่ 59/2563   

      14 ธันวาคม 2562

11 งานบริการซอมแซมท่ัว
11,984.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอช.ที.เค หจก.เอช.ที.เค

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
    ใบสั่งจางเลขที่ 91/2563   

      8 มกราคม 2563

12 งานบริการซอมแซมท่ัว
13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคอม

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
    ใบสั่งจางเลขที่ 82/2563   

      18 ธันวาคม 2562

13 หมึกพิมพ
100,847.50 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2563     

   25 ธันวาคม 2562

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



ลําดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

14 บริการถายเอกสาร:ขาว
40,740.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
    ใบสั่งจางเลขที่ 84/2563   

      18 ธันวาคม 2562

15 กลอง
15,247.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากั บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2563     

   27  พฤศจิกายน 2562

16 หมึก
137,334.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2563     

   16 ธันวาคม 2562

17 วัสดุส้ินเปลืองและอุ
7,520.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนอุดมสาสน หางหุนสวนอุดมสาสน

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2563     

   7 มกราคม 2563

18 วัสดุส้ินเปลืองและอุ
46,155.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนอุดมสาสน หางหุนสวนอุดมสาสน

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2563     

   18 ธันวาคม 2562

19 หมึกพิมพ
229,065.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2563     

   18 ธันวาคม 2562

20 บริการดานประชาสัมพั
198,806.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สื่อทําดี จํากัด บริษัท สื่อทําดี จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 86/2563      

 27 ธันวาคม 2562

21 บริการถายเอกสาร:ขาว
25,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิ บ.เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิ

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 89/2563       

  7 มกราคม 2563

22 บริการซอมบํารุงลิฟต
9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 101/2563     

    20 มกราคม 2563

23 กระดาษถายเอกสาร
7,623.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

24 กระดาษถายเอกสาร
5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่

กําหนด

   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

26 กระดาษถายเอกสาร
10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่

กําหนด

   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

27 กระดาษถายเอกสาร
12,706.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563



ลําดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

28 กระดาษถายเอกสาร
5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

29 กระดาษถายเอกสาร
20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

30 กระดาษถายเอกสาร
5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

31 กระดาษถายเอกสาร
12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

32 กระดาษถายเอกสาร
10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

33 กระดาษถายเอกสาร
20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

34 กระดาษถายเอกสาร
10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

35 กระดาษถายเอกสาร
25,412.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

36 กระดาษถายเอกสาร
32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

37 กระดาษถายเอกสาร
25,412.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ ดิจิตอล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563     

   23 มกราคม 2563

38 วัสดุส้ินเปลืองและอุปกรณ
11,415.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนอุดมสาสน หางหุนสวนอุดมสาสน

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2563     

   26 ธันวาคม 2562

39 หมึกพิมพ
183,430.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2563     

   26 ธันวาคม 2562

40 บริการถายเอกสาร:ขาว
10,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อป หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อป

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งจางเลขที่ 78/2563    

    18 ธันวาคม 2562



ลําดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

41 เครื่องถายเอกสาร
32,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อป หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อป

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งจางเลขที่ 87/2563    

    3 มกราคม 2563

42 หมึกพิมพ
147,734.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2563     

   14 มกราคม 2563

43 กระเปาใสเอกสาร
85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอพบอน จํากัด บริษัท ฮอพบอน จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 54/2563       

   2 ธันวาคม 2562

44 บริการถายเอกสาร:ขาว
7,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อป หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อป

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 58/2563       

  4  ธันวาคม 2562

45 งานบริการซอมแซมท่ัว
5,792.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 104/2563     

    22 มกราคม 2563

46 งานบริการซอมแซมท่ัว
6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 102/2563     

    22 มกราคม 2563

47 งานบริการซอมแซมท่ัว
8,467.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 103/2563     

    22 มกราคม 2563

48 กิจกรรมสงเสริมการขา
398,000.00 e-bidding บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 สัญญาเลขที่ 12/2563    

    27 มกราคม 2563

49 กิจกรรมสงเสริมการขา
597,000.00 e-bidding บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 สัญญาเลขที่ 12/2563    

    27 มกราคม 2563

50 กระเปาใสเอกสาร
11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 113/2563     

    24 มกราคม 2563

51 งานบริการซอมแซมท่ัว
74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 110/2563     

    24 มกราคม 2563

52 จางซอมเครื่องถายเอกสาร 3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
IV6210041                 

    6 มกราคม 2563

53 จางจัดทําตรายาง 1,610.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
IV6300027                 

  10 มกราคม 2563



ลําดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

54 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 856.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอช.ที.เค. หางหุนสวนจํากัด เอช.ที.เค. เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
69295                       

  13 มกราคม 2563

55 คาสมาชิก UBC เดือน ม.ค.63 4,920.42         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั่น กรุป จํากัด บริษัท ทรู วิชั่น กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

15012-02-00220040852/  

15012-02-00219927771   

16 มกราคม 2563

56 จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,765.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัด บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
30787                      

 21 มกราคม 2563

57 จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 3,584.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัด บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
30788                       

  21 มกราคม 2563

58 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 856.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอช.ที.เค. หางหุนสวนจํากัด เอช.ที.เค. เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
69294                       

  15 มกราคม 2563

59 จางจัดทําตรายาง 2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
TX632301-050            

  24 มกราคม 2563

60
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 

รายการ
1,740.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

IV6300065                 

  28 มกราคม 2563

61 ซื้อกลองใสเอกสาร 1,219.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
0270655                    

 28 มกราคม 2563

62 จางซอมเครื่องแสกนลายน้ิวมือ 2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัด บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
30840                       

  29 มกราคม 2563


