
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 23,783.96 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณาสารสเตชั่นเนอรี่ หจก. บรรณาสารสเตชั่นเนอรี่ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2563            

  1 เมษายน 2563

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 32,740.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2563            

  2 เมษายน 2563

3 จัดซื้อกลองเอกสาร 22,871.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2563           

8 เมษายน 2563

4
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 34

 รายการ
24,793.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2563         

10 เมษายน 2563

5 จัดซื้อกลองเอกสาร 9,148.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2563          

10 เมษายน 2563

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 47,945.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2563          

10 เมษายน 2563

7
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10

 รายการ
9,952.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2563          

13 เมษายน 2563

8
จัดซื้อหมึกพิมพคอมพิวเตอร 

จํานวน 8 รายการ
49,134.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2563          

13 เมษายน 2563

9 จัดซื้อกลองเอกสาร 9,148.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2563          

14 เมษายน 2563

10 จัดซื้อกลองใสเอกสาร 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2563          

15 เมษายน 2563

11
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 43

 รายการ
168,418.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเพนท โปรดักส จํากัด บริษัท พีเพนท โปรดักส จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2563          

15 เมษายน 2563

12 จัดซื้อกลองเอกสาร 18,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2563          

16 เมษายน 2563

13 จัดซื้อหมึกพิมพคอมพิวเตอร 327,409.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร อิ้งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัดบริษัท มิสเตอร อิ้งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2563          

20 เมษายน 2563

14 จัดซื้อกลองใสเอกสาร 480 ใบ 14,637.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2563          

21 เมษายน 2563

15 จัดซื้อหมึกพิมพคอมพิวเตอร 288,996.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีกา บีเน็จ จํากัด บริษัท ลีกา บีเน็จ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2563          

22 เมษายน 2563

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

16 จัดซื้อแบตเตอรี่ notebook 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอรเมชั่น จํากัด บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอรเมชั่น จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2563          

28 เมษายน 2563

17 จัดซื้อกลองใสเอกสาร 300 ใบ 9,148.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2563          

28 เมษายน 2563

18
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 19

 รายการ
24,776.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2563          

30 เมษายน 2563

19
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้  

    ผูบริหาร จํานวน 2 รายการ
7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอรไพรส ไลทติ้ง จํากัดบริษัท เอสเอส เอ็นเตอรไพรส ไลทติ้ง จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2563          

30 เมษายน 2563

20 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 5,296.50 เฉพาะเจาะจง หจก. เอช.ท.ีเค หจก. เอช.ท.ีเค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 179/2563        

1 เมษายน 2563

21 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 5,792.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดบริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 180/2563        

9 เมษายน 2563

22
จางบํารุงรักษาระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Koha แบบ on cloud
117,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จํากัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 181/2563        

13 เมษายน 2563

23
จางจัดทําตรายาง จํานวน 19 

รายการ
10,755.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 182/2563        

13 เมษายน 2563

24
จางจัดทําตรายาง จํานวน 24 

รายการ
14,240.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน บริษัท มิสเตอรอิงค คอมพิวเตอรเซอรวิส จํากัด

ใบสั่งจางเลขที่ 183/2563        

13 เมษายน 2563

25
เชาปฏิบัติการลิขสิทธิ์โปรแกรม

สําหรับหารประชุมฯ
102,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 184/2563        

13 เมษายน 2563

26
จางและออกแบบเว็ปไซดกอง

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเพิ้ล กรุป จํากัด บริษัท ทริปเพ้ิล กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 185/2563        

16 เมษายน 2563

27
จางเหมาบริการฉีดนํ้ายาฆาเช้ือ

ภายในอาคาร สผ.
37,427.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 186/2563        

16 เมษายน 2563

28 จางขนยายครุภัณฑและเอกสาร 83,567.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 187/2563        

20 เมษายน 2563

29 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 15,943.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอช.ท.ีเค หจก. เอช.ท.ีเค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 188/2563        

20 เมษายน 2563



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

30 จางถายเอกสาร 11,125.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปปปริ้น หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปปปริ้น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 189/2563        

21 เมษายน 2563

31 จางเก็บเอกสาร 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 191/2563        

21 เมษายน 2563

32
จางซอมเครื่อโทรศัพทระบบ

ดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง
9,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พี.ที. แอ็ดเซส คอม หจก. พี.ที. แอ็ดเซส คอม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 192/2563        

22 เมษายน 2563

33 จางทํากระเปา 69,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไนซแอพพาเอรล อินเตอร เนชั่นแนลหจก. ไนซแอพพาเอรล อินเตอร เนชั่นแนล เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 193/2563        

27 เมษายน 2563

34 จางสแกนเอกสาร 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปปปริ้น หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปปปริ้น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 194/2563        

27 เมษายน 2563

35

จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

โครงการบริหารพื้นที่

สิ่งแวดลอมธรรมชาติน้ําตก

ธาราวัต จ.ตาก

497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอทรีฟ ยารต จํากัด บริษัท ครีเอทรีฟ ยารต จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 196/2563        

30 เมษายน 2563

36
จางจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่น
485,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟ เฮด จํากัด บริษัท ดีฟ เฮด จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 197/2563        

30 เมษายน 2563

37
จางจัดพิมพรายงานประจําป 

2562 กองทุนสิ่งแวดลอม
150,000.00 เฉพาะเจาะจง บิษัท บอรน ทูบี พับลิชชิ่ง จํากัด บิษัท บอรน ทูบี พับลิชชิ่ง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ขอตกลงเลขท่ี 122/2563    

     1 เมษายน 2563

38 จางเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 91,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจรา  สุวรรณ นางสาวอัจรา  สุวรรณ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 123/2563    

     15 เมษายน 2563

39

  จางที่ปรึกษาโครงการจัดการ

สิ่งแวดลอมเมืองและพื้นที่สี

เขียวชุมชนเมือง เพ่ือการพัฒนา

ที่ย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน

3,210,000.00
จางที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เทสโก จํากัด บริษัท เทสโก จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 30/2563 ลงวันที่   

 3 เมษายน 2563

40

จางจัดกิจกรรมดูงานแหลง

มรดกทางธรรมชาติ พื้นที่กลุม

ปาแกงกระจานสําหรับผูแทน

ภาคีสมาชิกในคณะกรรมการ

มรดกโลก และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ

2,380,000.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท มีเดีย เมเนจเม็นท จํากัด บริษัท มีเดีย เมเนจเม็นท จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาเลขที่ 31/2563 ลงวันที่   

 1 เมษายน 2563



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

41

 จางที่ปรึกษาโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ที่ดินและทรัพยากรดินเพ่ือการ

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

2,952,237.00
จางที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เทสโก จํากัด บริษัท เทสโก จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 32/2563 ลงวันที่   

 8 เมษายน 2563

42

จางจัดทําเอกสารวิชาการ

สถานการณสิ่งแวดลอม และ

เอกสารเผยแพรอื่นๆ

1,386,000.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาเลขที่ 33/2563 ลงวันที่   

 10 เมษายน 2563

43

จางที่ปรึกษาโครงการเสนอ 

(ราง) พระราชบัญญัติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พ.ศ.....

4,576,900.00
จางที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 34/2563 ลงวันที่   

 17 เมษายน 2563

44

จางที่ปรึกษาโครงการจัดทําผัง

และแผนการบริหารจัดการ

พื้นท่ีสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 

น้ําตกธารารักษ บานเจดียโคะ 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

500,000.00

จางที่ปรีกษา

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาเลขที่ 35/2563 ลงวันที่   

 20 เมษายน 2563

45

 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 

16 รายการ (386 หนวย) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

5,145,000.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง จํากัด บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาเลขที่ 36/2563 ลงวันที่   

 30 เมษายน 2563

46
จางเหมาบริการทําความสะอาด

อาคารและงานดูแลหองประชุม
218,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 37/2563 ลงวันที่   

 30 เมษายน 2563

47
จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย
237,955.00 เฉพาะเจาะจง องคการสงเคราะหทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหารผานศึก เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

บันทึกขอตกลงเลขที่ 124/2563 

ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

48
จางเติมน้ํายาแอร รถยนตชข 

6356
400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิต  นาแซง นางสาวสุจิต  นาแซง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด -  1 เมษายน 2563

49
คาหนังสือพิมพ เดือน ม.ค. 63 

ถึง  ก.พ. 63
11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงโรฒนบริการ 2525 จํากัด บริษัท รุงโรฒนบริการ 2525 จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

1142619-20/1144520-21  /

1145636   4 มีนาคม 2563



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

50
จัดจางจัดทําตรายาง จํานวน 4 

รายการ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6300197   1 เมษายน 2563

51 จัดซื้อกลองใสเอกสาร 914.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 0275858     9 เมษายน 2563

52 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 1,848.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6300213  8 เมษายน 2563

53 คาสมาชิก UBC เดือน เม.ย.63 4,920.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั่น กรุป จํากัด บริษัท ทรู วิชั่น กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

15042-02-00231466772/  

15042-02-00231311009        

 14 เมษายน 2563

54
จัดซื้อเอ็กเทอนัลฮารดดิกส 

จํานวน 2 อัน
4,515.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 20040043   16 เมษายน 2563

55
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 

รายการ
1,524.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 0275940  17  เมษายน 2563

56
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณสําหรับ

ใชทําความสะอาดรถยนต
1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัชยา บํารุง นางสาวจิรัชยา บํารุง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด -      20 เมษายน 2563

57 จัดซื้อกลองใสเอกสาร 100 ใบ 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 0275907   16 เมษายน 2563

58 จัดซื้อกลองใสเอกสาร 914.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 0275986   27 เมษายน 2563

59 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดบริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 31143   7 เมษายน 2563

60 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 4,708.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอช.ท.ีเค หางหุนสวนจํากัด เอช.ท.ีเค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 69312   24 เมษายน 2563

61
จางซอมรถยนตจักรยานยนต   

หมายเลข ลธฉ 116
2,520.00 เฉพาะเจาะจง รานวิรัชการชาง รานวิรัชการชาง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 52   20 เมษายน 2563

62
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 

รายการ
3,620.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6300249  28 เมษายน 2563

63
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 

รายการ
3,040.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6300257  29 เมษายน 2563

64 จางซอมเครื่องถายเอกสาร 1,369.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6303488  29 เมษายน 2563


