
ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

1 จางแสดงหุนละครเล็ก 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โจหลุยส เธียรเตอร จํากัด บริษัท โจหลุยส เธียรเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 132/2563     

  3 กุมภาพันธ 2563

2
เชาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

 พรอมอุปกรณ
10,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 133/2563     

  3 กุมภาพันธ 2563

3

จางเหมาบริการรถยนตตู ไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 

11-14 ก.พ.63

21,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมุนไพน  โรจนจนะ นายสมุนไพน  โรจนจนะ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 134/2563     

  3 กุมภาพันธ 2563

4
จางเหมาบริการรถยนต          

 (ตูโดยสาร)
12,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิช อําพันธเย็น นายทวิช อําพันธเย็น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 135/2563     

  6 กุมภาพันธ 2563

5
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

ตราด วันท่ี 12-14 ก.พ.63
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร  ชื้นคุม นายนครินทร  ชื้นคุม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 136/2563     

  7 กุมภาพันธ 2563

6

จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

อุดรธาน-ีหนองบัวลําภู วันที่ 

25-28 ก.พ.63

13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธิ์  แกวพินิจ นายศิรสิทธิ์  แกวพินิจ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 137/2563     

  7 กุมภาพันธ 2563

7 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 12,515.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอช.ท.ีเค หจก. เอช.ท.ีเค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 138/2563     

   7 กุมภาพันธ 2563

8
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

อุดรธานี วันที่ 12-14 ก.พ.63
11,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธิ์  แกวพินิจ นายศิรสิทธิ์  แกวพินิจ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 139/2563     

  11 กุมภาพันธ 2563

9
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

ตรัง วันที่ 16-19 ก.พ.63
14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะนันท  ยิ้มเยาะ นายปยะนันท  ยิ้มเยาะ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 140/2563     

  12 กุมภาพันธ 2563

10 จางถายเอกสารวาระการประชุมฯ 15,009.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปปปริ้น หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปปปริ้น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 141/2563     

  13 กุมภาพันธ 2563

11
จางซอมระบบตูสาขาโทรศัพท

อัตโนมัต ิสผ. พรอมติดต้ัง
75,435.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พ.ีท.ีแอ็คเซส คอม หางหุนสวนจํากัด พ.ีท.ีแอ็คเซส คอม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 142/2563     

  13 กุมภาพันธ 2563

12
จางซอมแซมลิฟทโดยสารตึก

หลัง อาคาร C
7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 143/2563     

  13 กุมภาพันธ 2563

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

13
จางซอมรถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน ฮฉ7025
21,614.00 เฉพาะเจาะจง อู ชางทอง เซอรวิส อู ชางทอง เซอรวิส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 144/2563     

  13 กุมภาพันธ 2563

14
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

พังงา -ภูเก็ต
8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัชร หอมเดช นายอนุวัชร หอมเดช เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 145/2563     

  14 กุมภาพันธ 2563

15
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

เพชรบุรี วันที่ 24-26 ก.พ.63
19,680.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน  มีประวัติ นายนพรัตน  มีประวัติ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 146/2563     

  14 กุมภาพันธ 2563

16
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

ตาก
18,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิช อําพันธเย็น นายทวิช อําพันธเย็น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 147/2563     

  14 กุมภาพันธ 2563

17
จางพิมพระบบประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม
150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณกรณ  วรวสัยษณ นายวรรณกรณ  วรวสยัษณ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 148/2563     

  14 กุมภาพันธ 2563

18
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

อุทัยธานี วันที่ 20-22 ก.พ.63
8,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพราวพิรัช  วงษา นางสาวพราวพิรัช  วงษา เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 148.1/2563   

   19 กุมภาพันธ 2563

19
จางซอมเครื่องปริ้นเตอร 

จํานวน 1 เครื่อง
10,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดบริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 149/2563     

 20 กุมภาพันธ 2563

20
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

นครราชสีมา  วันที่ 20-22 ก.พ.
55,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน  มีประวัติ นายนพรัตน  มีประวัติ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 150/2563     

 20 กุมภาพันธ 2563

21
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

นครพนม  วันที่ 25-28 ก.พ.63
28,940.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิช อําพันธเย็น นายทวิช อําพันธเย็น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 151/2563     

 20 กุมภาพันธ 2563

22 จางเหมาบริการหองประชุม 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีแสน จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีพีแสน จํากัด (มหาชน) เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 152/2563     

 20 กุมภาพันธ 2563

23
จางเหมาบริการรถยนต          

 (ตูโดยสาร)
22,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมุนไพร  โรจนจนะ นายสมุนไพร  โรจนจนะ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 153/2563     

 20 กุมภาพันธ 2563

24

จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

ประจวบคีรีขันธ วันที่ 24-26 

ก.พ.63

10,850.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรวงศ  วงษขจร นายวีรวงศ  วงษขจร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 154/2563     

 21 กุมภาพันธ 2563

25
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

ลําปาง วันท่ี 25-29 ก.พ.63
15,250.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร  ชื้นคุม นายนครินทร  ชื้นคุม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 155/2563     

 21 กุมภาพันธ 2563



ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

26
จางเหมาบริการรถยนตตู ไป    

 จ.บึงกาฬ วันท่ี 9-11 ม.ีค..63
16,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธิ์  แกวพินิจ นายศิรสิทธิ์  แกวพินิจ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 156/2563     

 24 กุมภาพันธ 2563

27
จางซอมรถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน ฮน 5617
24,396.00 เฉพาะเจาะจง อู ชางทอง เซอรวิส อู ชางทอง เซอรวิส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 157/2563     

 24 กุมภาพันธ 2563

28
จางซอมรถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน ฮจ 3766
16,670.60 เฉพาะเจาะจง อู ชางทอง เซอรวิส อู ชางทอง เซอรวิส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 158/2563     

 24 กุมภาพันธ 2563

29
จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน 1 เครื่อง
5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดบริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 159/2563     

 25 กุมภาพันธ 2563

30
จางเหมาบริการรถยนตตู ไปจ.

พิษณุโลก วันท่ี 27-28 ก.พ.63
10,100.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน  มีประวัติ นายนพรัตน  มีประวัติ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 160/2563     

 26 กุมภาพันธ 2563

31
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน         

จํานวน 5 รายการ
27,355.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2563        

  4 กุมภาพันธ 2563

32
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรหมึกพิมพ  

     จํานวน 3 รายการ
42,436.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563        

  5 กุมภาพันธ 2563

33

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 37

รายการ วัสดุคอมพิวเตอร 6 

รายการ

62,028.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2563        

  7 กุมภาพันธ 2563

34
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 

(กระดาษชําระ)
12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2563        

  7 กุมภาพันธ 2563

35
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7

รายการ
5,175.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563        

  13 กุมภาพันธ 2563

36
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 

รายการ
8,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2563        

  18 กุมภาพันธ 2563

37
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 

 รายการ
16,419.15 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรช่ัน จํากัด

 (มหาชน)

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน)
เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2563        

  21 กุมภาพันธ 2563



ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

38
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน      

(เครื่องถายเอกสาร)
110,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปปปริ้น หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปปปริ้น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2563        

  28 กุมภาพันธ 2563

39
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13

 รายการ
8,142.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2563        

  28 กุมภาพันธ 2563

40 จัดซื้อเจลลางมือ 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวท แอนด บลู ฟรากรันซ จํากัด บริษัท ไวท แอนด บลู ฟรากรันซ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2563        

  28 กุมภาพันธ 2563

41 จางเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 124,666.70 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัญทินัญฉ  ธนประโยชนศักดิ์ น.ส.ภัญทินัญฉ  ธนประโยชนศักดิ์ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขที่ 117/2563 

   16 กุมภาพันธ 2563

42 จางเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 126,366.71 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิชาดา  เย็นท่ัว น.ส.วิชาดา  เย็นท่ัว เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขที่ 118/2563 

  14 กุมภาพันธ 2563

43 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 349,500.00
e-bidding

บริษัท โปรมาสเตอร จํากัด บริษัท โปรมาสเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาเลขที่ 13/2563         

 27 กุมภาพันธ 2563

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9 รายการ 3,762.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
IV6300096                       

 6 กุมภาพันธ 2563

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน กลองเอกสาร 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
0272193                         

 7 กุมภาพันธ 2563

46 จางจัดทําตรายาง 2,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
TX630702-094                 

  12 กุมภาพันธ 2563

47 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 506.60 เฉพาะเจาะจง
สถานีน้ํามันเชื้อเพลิงสวัสดิการกรมการ

ขนสงทางบก

สถานีน้ํามันเชื้อเพลิงสวัสดิการกรมการ

ขนสงทางบก
เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

M20224131000385          

  19 กุมภาพันธ 2563

48 ซอมแซมระบบสายไฟฟา 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทพพิชัย  สุขยิ่ง นายเทพพิชัย  สุขยิ่ง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด6 มกราคม 2563

49 คาสมาชิก UBC เดือน ก.พ.63 4,920.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิช่ัน กรุป จํากัด บริษัท ทรู วิช่ัน กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

15022-02-00223817459/  

15022-02-00223631150    

 20 กุมภาพันธ 2563

50 จางจัดทําตรายาง  3 รายการ 960.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
IV6300138                       

 21 กุมภาพันธ 2563

51 จางเปลี่ยนผาเบรค 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร  วัฒนกุล นางสาวณัฐพัชร  วัฒนกุล เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด21 กุมภาพันธ 2563



ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

52 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 1,926.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอช.ท.ีเค หจก. เอช.ท.ีเค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
69298                            

 26 กุมภาพันธ 2563

53 จางจัดทําตรายาง  6 รายการ 960.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
IV6300152                       

 25 กุมภาพันธ 2563

54 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 3,940.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
IV6300150                       

 24 กุมภาพันธ 2563


