
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ จ ำนวน 3 คัน 11,941.20 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565         
   18 พฤศจิกำยน 2564

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร (8 กล่อง) 25,894.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2565         
   22 พฤศจิกำยน 2564

3
ซ้ือพระฉำยำลักษณ์ประดับห้องผู้บริหำร จ ำนวน 3
 รำยกำร

8,025.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีวันชำติ ร้ำนศรีวันชำติ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2565         
   23 พฤศจิกำยน 2564

4 จ้ำงเก็บเอกสำรรำยเดือน ปีงบ พ.ศ.2565 30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 9/2565           
   3 พฤศจิกำยน 2564

5
จ้ำงออกแบบ และผลิตวำรสำรข่ำว สผ. หมวด
กองทุนส่ิงแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ปีท่ี 21

199,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.บี.เค.กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอส.บี.เค.กำรพิมพ์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 10/2565         
     3 พฤศจิกำยน 2564

6
จ้ำงท ำวำรสำรข่ำว สผ. หมวดกำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดด้อม ประจ ำปี 2565

84,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 11/2565         
     8 พฤศจิกำยน 2564

7
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) จ.กระบ่ี - ตรัง
 วันท่ี 14-16 พ.ย. 2564

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพร นำละมัน นำยสมพร นำละมัน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 12/2565         
     12 พฤศจิกำยน 2564

8
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กทม.-
นครรำชสีมำ-ขอนแก่น วันท่ี 23-26 พ.ย. 64

13,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิยนันท์ ย้ิมเยำะ นำยปิยนันท์ ย้ิมเยำะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 13/2565         
     22 พฤศจิกำยน 2564

9
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กทม.-ระยอง 
วันท่ี 31-1 ธ.ค. 64

3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 14/2565         
     25 พฤศจิกำยน 2564

10
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กทม.-ระยอง 
วันท่ี 3 ธ.ค. 64

1,800.00               เฉพำะเจำะจง นำยประมูล วรวงค์ นำยประมูล วรวงค์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 15/2565         
     25 พฤศจิกำยน 2564

11
จ้ำงก้ันห้องประชุมช้ัน 9 ส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน 
1 ห้อง

482,837.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเซีย ยูทิลิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเซีย ยูทิลิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 16/2565         
     25 พฤศจิกำยน 2564

12 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 5 เคร่ือง 12,947.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รวมช่ำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รวมช่ำง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 17/2565         
     29 พฤศจิกำยน 2564

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

13
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กทม.-
ปรำจีนบุรี วันท่ี8-9 ธ.ค. 64

3,600.00               เฉพำะเจำะจง นำยธงชัย เทพพิทักษ์ นำยธงชัย เทพพิทักษ์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 18/2565         
     29 พฤศจิกำยน 2564

14 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 165,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวแสงอรุณ อำสนไพบูลย์ นำงสำวแสงอรุณ อำสนไพบูลย์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 89/2565         
      1พฤศจิกำยน 2564

15 ซ้ือน้ ำด่ืม กนต. 11,984.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 90/2565         
       1 พฤศจิกำยน 2564

16 ซ้ือน้ ำด่ืม สลก. 51,360.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 91/2565         
       1 พฤศจิกำยน 2564

17 ซ้ือน้ ำด่ืม กลช. 14,124.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 92/2565         
       8 พฤศจิกำยน 2564

18 ซ้ือน้ ำด่ืม กธศ. 11,770.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 93/2565         
       8 พฤศจิกำยน 2564

19 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 158,100.02           เฉพำะเจำะจง นำยกิตติธนัตถ์ ตันสวัสด์ิ นำยกิตติธนัตถ์ ตันสวัสด์ิ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 94/2565         
       24 พฤศจิกำยน 2564

20 ซ้ือน้ ำด่ืม กปอ. 10,272.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 95/2565         
       24 พฤศจิกำยน 2564

21 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 150,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนุรดำ ลำตีฟ นำงสำวอนุรดำ ลำตีฟ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 96/2565         
       30 พฤศจิกำยน 2564

22
จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำร 
พร้อมเจ้ำหน้ำท่ีบริกำร ปีงบประมำณ 2565

1,950,000.00         
 ประกำดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
ห้ำงหุ้นส่วน เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วน เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

สัญญำเลขท่ี 9/2565             
    ลงวันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2564

23
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์
คุณภำพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2565

200,000.00           คัดเลือก มูลนิธิสถำบันส่ิงแวดล้อมไทย มูลนิธิสถำบันส่ิงแวดล้อมไทย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 10/2565            
     ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 
2564

24

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรส ำรวจกำรยอมรับและควำม
เช่ือม่ันต่อระบบกำรประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2565

980,000.00           คัดเลือก สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 11/2565            
     ลงวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 
2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

25
เช่ำอำคำรทิปโก้ 2 ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

80,559,840.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ ำกัด บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 12/2565            
     ลงวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 
2564

26
จ้ำงโครงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทำงระบบดิจิทัล

8,338,000.00         
 ประกำดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding

บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 
จ ำกัด

บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 13/2565            
     ลงวันท่ี 24 พฤศจิกำยน 
2564

27
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
ขับเคล่ือนกลไกตำม (ร่ำง) พระรำชบัญญัติควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. ...

999,750.00           คัดเลือก
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 14/2565            
     ลงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 
2564

28

จ้ำงปรับปรุงรูปแบบกำรน ำเข้ำข้อมูล และกำร
จัดเก็บข้อมูลส ำหรับกำรรำยงำนสถำนภำพของ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน
เว็บไซต์กองวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

200,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวนัจภัค มีอุสำห์ นำงสำวนัจภัค มีอุสำห์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 15/2565            
     ลงวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 
2564

29

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมมุ่งสู่กำร
เติบโตอย่ำงย่ังยืน

3,495,000.00          คัดเลือก จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 16/2565            
     ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 
2564

30

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรม เพ่ือควำมย่ังยืนตำมภูมินิเวศ  กำร
จัดท ำผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รำยประเภท
 และกำรจัดท ำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชำติ รำย
ประเภท ในพ้ืนท่ีภำคเหนือ (ตอนล่ำง) กิจกรรมท่ี 
๒ กำรจัดท ำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชำติ รำย
ประเภท ในพ้ืนท่ีภำคเหนือ (ตอนล่ำง)

4,200,000.00          คัดเลือก มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 17/2565            
     ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 
2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

31

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำและวิเครำะห์แนวทำง
ของกำรรำยงำนข้อมูลผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
เพ่ือพัฒนำระบบรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลจำก
ทุกภำคส่วนส ำหรับกำรรำยงำนตำมกรอบควำม
โปร่งใสภำยใต้ควำมตกลงปำรีส

3,300,000.00          คัดเลือก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 18/2565            
     ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 
2564

32

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำเพ่ือจัดท ำ
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนของประเทศ
ไทยภำยใต้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในภูมิภำคอำเซียน

2,200,000.00          คัดเลือก มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยนเรศวร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 19/2565            
     ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 
2564

33
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำและจัดท ำมำตรกำร
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
อนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำ

2,200,000.00          คัดเลือก จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 20/2565            
     ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 
2564

34
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืนในเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก

4,190,000.00          คัดเลือก มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 21/2565            
     ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 
2564

35

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรกำรประเมินผลกระทบด้ำน
เศรษฐกิจและสังคมจำกกำรด ำเนินมำตรกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกภำยใต้ยุทธศำสตร์ระยะยำวใน
กำรพัฒนำแบบปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำของ
ประเทศ

4,800,000.00          คัดเลือก
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 22/2565            
     ลงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 
2564

36 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ไดคัท ช่ือหน้ำห้องเลขำธิกำร สผ. 749.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท พีทีเอ แอนด์เวอร์ จ ำกัด บริษัท พีทีเอ แอนด์เวอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
B2 2021-100003 ลงวันท่ี 5 
พฤศจิกำยน 2564

37 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,477.50                เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม 
จ ำกัด

บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
33206 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกำยน
 2564

38 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 7 รำยกำร 4,560.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6400601 ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกำยน 2564


