
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมกราคม  2562 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง จังหวัดปทุมธานี 

 ณ วันที่  31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

1 จัดเชาบริการสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
หมายเลข  09 1120 7098 ใชกับ

ครุภัณฑ 1628-0105-0024 
(คาบริการรายเดือน 699 ดังนี้ ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 12 เดือน ตั้งแต
วันท่ี  1 ต.ค.  61 ถึง 30  ก.ย. 62) 

1,000.-  - 

 

โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 1,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 1,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา 
1/2562 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

2 จัดเชาบริการเชาบริการอินเตอรเน็ต Hi 
speed Internet หมายเลข 
9604725131 (ตั้งแต 1 ต.ค. 61 ถึง 
30 ก.ย. 62) เดือนละ 640.93 บาท 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

640.93  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น                          
ราคาท่ีเสนอ 640.93 บาท 

บจก. ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น                          
ราคาท่ีเสนอ 640.93 บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา
2/2561 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

3 จางเหมาบริการงานทําความสะอาด 
ดูแล และบํารุงรักษาสวน ตนไม (เริ่ม
จาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

9,0๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นายอัมพร  เผือกลาดพราว                          
ราคาท่ีเสนอ 9,0๐๐.- บาท 

นายอัมพร  เผือกลาดพราว                          
ราคาท่ีเสนอ 9,0๐๐.- บาท 

รายละเอียด
การจางเหมา
บริการสม

ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง 
3/2562 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

4 จางเหมาบริการงานทําความสะอาด 
(เริ่มจาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

8,0๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นางมิตร  มิตรดอน                          
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

นางมิตร  มิตรดอน                     
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

รายละเอียด
การจางเหมา
บริการสม

ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง 
4/2562 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

 
 

แบบ สขร. ๑ 



 ม.ค. 62/หนาท่ี ๒/7 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

5 จางเหมาบริการงานทําความสะอาด 
(เริ่มจาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

8,0๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นางสุพัตรา  แจมแจง                          
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

นางสุพัตรา  แจมแจง                          
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

รายละเอียด
การจางเหมา
บริการสม

ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง 
5/2562 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

6 จัดเชาเคร่ืองถายเอกสาร                                   
(ราคาแผนละ 0.50 บาท โดยคิดจาก
มิเตอร รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว หัก
กระดาษเสีย 2% ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 
61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

5,8๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ฟูจิ ซีร็อกช (ประเทศไทย)                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีประมาณการ 5,8๐๐.-

บาท 

บจก. ฟูจิ ซีร็อกช (ประเทศไทย)                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 5,8๐๐.-บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา 
6/2562 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

7 จัดเชาบริการเชาบริการอินเตอรเน็ต 
Stand Alone หมายเลข 
9606552275  (ตั้งแตเดือน พ.ย. 
61 ถึง 30 ก.ย. 62) เดือนละ 

1,282.93 บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม
แลว 

1,282.93  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น                          
ราคาท่ีเสนอ 1,282.93 บาท 

บจก. ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น                          
ราคาท่ีเสนอ 1,282.93 บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา
16/2562 ลง
วันท่ี 1/พ.ย./

2561 

8 จัดเชาบริการสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
จํานวน 1 หมายเลข ใชกับครุภัณฑ 

1628-0105-0022  (คาบริการ
รายเดือน 899 ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
จํานวน 11 เดือน ตั้งแตเดือน พ.ย.  61 
ถึง 30  ก.ย. 62) 

2,000.-  - 

 

โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 2,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 2,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา 
17/2562 ลง
วันท่ี 1/พ.ย./

2561 

 
 
 



 ม.ค. 62/หนาท่ี ๓/7 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

9 จัดเชาโทรศัพทแบบเคลื่อนท่ี จํานวน 4 
เครื่อง (คาเชารายเดือน 379.85 รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 10 เดือน ตั้งแต
เดือน ธ.ค.  61 ถึง 30  ก.ย. 62) 

4,000.-  - 

 

โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 1,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 1,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา 
37/2562 ลง
วันท่ี 22/พ.ย./

2561 

10 จัดจางซอมครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง จํานวน 1 งาน หมายเลข 02-
063-00027-00 (หมายเลขทะเบียน 
วต 2163 กทม.)  

7,960.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นายสุนทร  พลงาม                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,960.- บาท 

นายสุนทร  พลงาม                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,960.- บาท 

เงือ่นไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง
78/2562 ลง
วันท่ี 2/ม.ค./

2562 

11 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,885.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ไลฟไซเอนชเอพี                             
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 5,885.- บาท 

บจก. ไลฟไซเอนชเอพี                             
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 5,885.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
79/2562 ลง
วันท่ี 3/ม.ค./

2562 

12 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 25,452.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ศิริสมบูรณ ออลล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 25,452.- บาท 

บจก. ศิริสมบูรณ ออลล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 25,452.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
80/2562 ลง
วันท่ี 9/ม.ค./

2562 

13 จัดซ้ือวัสดวุิทยาศาสตรหรือการแพทย 27,392.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ออแกนิค เอ็นริชเมนท                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 27,392.- บาท 

บจก. ออแกนิค เอ็นริชเมนท                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 27,392.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
81/2562 ลง
วันท่ี 9/ม.ค./

2562 

 
 
 
 



 ม.ค. 62/หนาท่ี ๔/7 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

14 จัดซ้ือวัสดวุิทยาศาสตรหรอืการแพทย 9,630.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ลินเด (ประเทศไทย)                      
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 9,630.- บาท 

บมก. ลินเด (ประเทศไทย)                      
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 9,630.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
82/2562 ลง
วันท่ี 11/ม.ค./

2562 

16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 16,100.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. วีระมาศการเกษตร                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 16,100.- บาท 

บจก. วีระมาศการเกษตร                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 16,100.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
83/2562 ลง
วันท่ี 11/ม.ค./

2562 

17 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 117,415.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ธีระเทรดดิ้ง                             
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 117,415.- 

บาท 

บจก. ธีระเทรดดิ้ง                             
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 117,415.- 

บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
84/2562 ลง
วันท่ี 15/ม.ค./

2562 

18 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,493.10  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ยู. พี. มารเก็ตติ้งเยนเนอรัล      
ซัพพลาย                                   

ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,493.10 บาท 

บจก. ยู. พี. มารเก็ตติ้งเยนเนอรัล      
ซัพพลาย                                   

ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,493.10 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
85/2562 ลง
วันท่ี 18/ม.ค./

2562 

19 จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร 5,320.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 5,320.- บาท 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 5,320.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
86/2562 ลง
วันท่ี 24/ม.ค./

2562 

 
 
 
 



 ม.ค. 62/หนาท่ี ๕/7 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

20 จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร 5,320.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 5,320.- บาท 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 5,320.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
87/2562 ลง
วันท่ี 25/ม.ค./

2562 

21 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 22,898.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ที. เอ็ม. ดี                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 22,898.- บาท 

บมก. ที. เอ็ม. ดี                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 22,898.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
88/2562 ลง
วันท่ี 25/ม.ค./

2562 

22 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 7,200.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. วีระมาศการเกษตร                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,200.- บาท 

บจก. วีระมาศการเกษตร                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,200.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
89/2562 ลง
วันท่ี 25/ม.ค./

2562 

23 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 4,280.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. อิเล็คตริค เซอรวิส ดีไวซ                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 4,280.- บาท 

บจก. อิเล็คตริค เซอรวิส ดีไวซ                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 4,280.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
90/2562 ลง
วันท่ี 25/ม.ค./

2562 

24 จัดซ้ือวัสดวุิทยาศาสตรหรือการแพทย 9,362.50  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. เมธากรุพเทรดดิ้ง                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 9,362.50 บาท 

หจก. เมธากรุพเทรดดิ้ง                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 9,362.50 บาท 

คุณสมบัตขิอง
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
91/2562 ลง
วันท่ี 29/ม.ค./

2562 

 
 
 
 



 ม.ค. 62/หนาท่ี ๖/7 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

25 จัดซ้ือวัสดวุิทยาศาสตรหรือการแพทย 13,738.80  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. วอรดเมดิก                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 13,738.80 

บาท 

หจก. วอรดเมดิก                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 13,738.80 

บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
92/2562 ลง
วันท่ี 30/ม.ค./

2562 

26 จัดจางบริการกําจัดสารเคมี 8,881.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง                                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 8,881.- บาท 

บจก. รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง                                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 8,881.- บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง
93/2562 ลง
วันท่ี 30/ม.ค./

2562 

27 จัดจางวิเคราะหลําดับเบส 133,964.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. วอรดเมดิก                                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 133,964.- 

บาท 

หจก. วอรดเมดิก                                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 133,964.- 

บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง
94/2562 ลง
วันท่ี 30/ม.ค./

2562 

28 จัดจางวิเคราะหตัวอยาง 64,200.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. วอรดเมดิก                                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 64,200.- บาท 

หจก. วอรดเมดิก                                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 64,200.- บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง
95/2562 ลง
วันท่ี 30/ม.ค./

2562 

29 จัดจางซอมครุภัณฑสํานักงานจํานวน 1 
งาน หมายเลข 01-031-05997-00 
(เคร่ืองพิมพเลเซอร)  

1,016.50  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. ปร้ินเตอรด็อทอิงค                
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 1,016.50 บาท 

หจก. ปร้ินเตอรด็อทอิงค                
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 1,016.50 บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง/
96/2562 ลง
วันท่ี 31/ม.ค./

2562 

 
 
 
 



 ม.ค. 62/หนาท่ี ๗/7 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

30 จัดซ้ือวัสดสุํานักงาน 1,198.97  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 1,198.97 บาท 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 1,198.97 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
97/2562 ลง
วันท่ี 31/ม.ค./

2562 

31 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 1,385.09  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 1,385.09 บาท 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 1,385.09 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
98/2562 ลง
วันท่ี 31/ม.ค./

2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


