
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ส ำนัก/ส่วน/หน่วย งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง เลขท่ีสัญญำ วันท่ีลงนำมในสัญญำ
(บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

1 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จ้ำงจัดท ำสูจิบัตรและนิทรรศกำรในงำน สำนต่อ
ควำมคิด มุทิตำจิต 84 ปี บัณฑร อ่อนด ำ

          35,845.00          35,845.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสซ่ิง จ ำกัด          35,845.00  บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสซ่ิง จ ำกัด            35,845.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.ยช.33/01/2562 1 เมษำยน 2562
2 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ กลุ่มออมทรัพย์ปูลำกำปะ 8,000.00           8,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.แอล.แตนดำร์ด แอพไพรซัล จ ำกัด 8,000.00           บริษัท เอส.แอล.แตนดำร์ด แอพไพรซัล จ ำกัด 8,000.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.บส45/04/2562 1 เมษำยน 2562
3 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน คลิป กระดำษสี 600.00              560.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 560.00             บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 560.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/0571 2 เมษำยน 2562
4 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 11,077.00          11,077.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำ 11,077.00 ร้ำนวีระวิทยำ 11,077.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/00022 2 เมษำยน 2562
5 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือถังขยะขนำด 60 ลิตร พร้อมโครงเหล็ก 7,000.00           6,600.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังพลำสติก (ส ำนักงำนใหญ่) 6,600.00          ร้ำนคลังพลำสติก (ส ำนักงำนใหญ่) 6,600.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/2382 2 เมษำยน 2562
6 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2รำยกำร 7,864.00           7,864.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           7,864.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด              7,864.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00448  2 เมษำยน 2562
7 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ สหกรณ์เคหสถำนเพชบุระ  จ ำกัด 10,700.00          10,700.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 10,700.00          บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 10,700.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.บส45/05/2562 2 เมษำยน 2562
8 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 1,231.00           1,231.00           เฉพำะเจำะจง บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 1,231.00          บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 1,231.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/0604 3 เมษำยน 2562
9 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ซองใส่แผ่น CD) 1,000.00           700.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ลิขิตศิลป์เชียงใหม่ 700.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ลิขิตศิลป์เชียงใหม่ 700.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/2411 3 เมษำยน 2562

10 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 10,000.00          9,600.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช (ส ำนักงำนใหญ่) 9,600.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช (ส ำนักงำนใหญ่) 9,600.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/2408 3 เมษำยน 2562
11 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน เทปกำวโฟม 2 หน้ำ               700.00              661.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหชัยออฟฟิต จ ำกัด              661.50  บริษัท สหชัยออฟฟิต จ ำกัด                661.50 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยส 33/640 3 เมษำยน 2562
12 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8 รำยกำร 1,726.00           1,726.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           1,726.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด              1,726.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00455  3 เมษำยน 2562
13 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 2,136 แผ่น 1,840.00           1,840.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 1,840.00 บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 1,840.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/01963 4 เมษำยน 2562
14 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,500.00           3,233.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 3,233.00          บริษัท ออฟฟิต คลับ (ไทย) จ ำกัด 3,233.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/1143 5 เมษำยน 2562
15 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จ้ำงจัดท ำหนังสือรำยงำน ประจ ำปี 2561 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง
        200,000.00         101,650.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โกลบอล จีอี จ ากัด        101,650.00   บริษัท โกลบอล จีอี จ ากัด           101,650.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 52/2562 5 เมษำยน 2562

16 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ 200,000.00        191,744.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ ที เค สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด 191,744.00       บริษัท เอ ที เค สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด 191,744.00          มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 53/2562 5 เมษำยน 2562
17 ส ำนักบริหำรงำนกลำง เปล่ียนป๊ัมเดรนท่อน้ ำท้ิงเคร่ืองปรับอำกำศ พร้อม

ติดต้ัง
2,800.00           2,675.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใบจำน 2,675.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใบจำน 2,675.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/1120 5 เมษำยน 2562

18 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือกระดำษ A4  จ ำนวน 50 รีม 5,350.00           5,350.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 5,350.00 บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 5,350.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02111 8 เมษำยน 2562
19 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำงตัดหญ้ำ/ตัดต้นไม้ 5,000.00           5,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยภูษิต   ภูแย้มใส 5,000.00 นำยภูษิต  ภูแย้มใส 5,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02123 9 เมษำยน 2562
20 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 5,102 แผ่น 2,040.00           2,040.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 2,040.00 บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 2,040.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02201 10 เมษำยน 2562
21 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,000.00           2,045.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ลิขิตศิลป์เชียงใหม่ 2,045.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ลิขิตศิลป์เชียงใหม่ 2,045.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/2591 10 เมษำยน 2562
22 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดจ้ำงร้ือซุ้มกระดังงำเดิม และจัดท ำใหม่ 22,000.00          22,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  วงค์อุปปำ 22,000.00 นำยปรีชำ  วงค์อุปปำ 22,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/00024 11 เมษำยน 2562
23 ส ำนักบ้ำนม่ันคง ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปร้ินเตอร์ จ ำนวน 2

รำยกำร
4,000.00           3,616.60           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ดเวลล์ โอเอ จ ำกัด 3,616.60          บริษัท พอร์ดเวลล์ โอเอ จ ำกัด 3,616.60             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม14/01039 11 เมษำยน 2562

24 ส ำนักงำนภำคเหนือ เติมน้ ำมัน 100.00              80.00               เฉพำะเจำะจง CHAEM GARDEN 80.00              CHAEM GARDEN 80.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/2696 18 เมษำยน 2562
25 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือกระดำษทิชชู่ม้วนใหญ่ จ ำนวน 12 ม้วน 2,148.00           2,148.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ  จ ำกัด 2,148.00 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ  จ ำกัด 2,148.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02341 19 เมษำยน 2562
26 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน จ ำนวน 5 รำยกำร 1,348.00           1,348.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิกซีแฟร่ี จ ำกัด 1,348.00 บริษัท บ๊ิกซีแฟร่ี จ ำกัด 1,348.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02345 19 เมษำยน 2562
27 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตัดหญ้ำและดูแลสวน 2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท นพดลพำนิช จ ำกัด 2,500.00          บริษัท นพดลพำนิช จ ำกัด 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/2740 19 เมษำยน 2562
28 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือสำยยำง รดน้ ำสนำมหญ้ำส ำนักงำน 1,600.00           1,506.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท นพดลพำนิช จ ำกัด 1,506.00          บริษัท นพดลพำนิช จ ำกัด 1,506.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/2743 19 เมษำยน 2562
29 ส ำนักนโยบำยและแผน ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,000.00           1,315.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           1,315.00  บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด              1,315.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด นผ 07/130 19 เมษำยน 2562
30 ส ำนักนโยบำยและแผน จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(เมำส์) 594.00              594.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           2,218.00  บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด                594.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด นผ 07/130 19 เมษำยน 2562
31 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง จ้ำงท ำนำมบัตร จ ำนวน 200 ใบ 2,000.00           1,797.60           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออสกำร์ แกรนด์ จ ำกัด 1,797.60          บริษัท ออสกำร์ แกรนด์ จ ำกัด 1,797.60             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/835 19 เมษำยน 2562
32 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำหนังสือพิมพ์พ.ค.   62 310.00              310.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวจันทร์ 310.00             ร้ำนบัวจันทร์ 310.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/01956 22 เมษำยน 2562
33 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 10,000.00          9,650.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 9,650.00          บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 9,650.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/2783 22 เมษำยน 2562
34 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ กอ.ศิริรุ่งโรจน์ (ชช.คำนเรือ) 8,560.00           8,560.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดคิวเรท  แอดไวเซอรี จ ำกัด 8,560.00           บริษัท แอดคิวเรท  แอดไวเซอรี จ ำกัด 8,560.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.บส45/06/2562 22 เมษำยน 2562
35 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์           39,000.00          38,921.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด          38,921.25  บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด            38,921.25 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/737 23 เมษำยน 2562
36 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือกระดำษ A4  จ ำนวน 50 รีม 5,350.00           5,350.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 5,350.00 บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 5,350.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02409 24 เมษำยน 2562
37 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์1รำยกำร(ผงหมึก85A/BK

จ ำนวน 3 กล่อง)
7,479.00           7,479.00           เฉพำะเจำะจง บ.ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 7,479.00          บ.ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 7,479.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00560 25 เมษำยน 2562

38 ส ำนักงำนภำคใต้ ผ้ำสีขำวและสีเหลือง ธงสัญลักษณ์  ธงชำติ 2,500.00           2,020.00           เฉพำะเจำะจง วิชญำพำณิชย์ ,กฤษณำสโตร์ 2,020.00          วิชญำพำณิชย์ ,กฤษณำสโตร์ 2,020.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02029 26 เมษำยน 2562
39 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 47,000.00          46,705.50         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 46,705.50         บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 46,705.50           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค20/2562 26 เมษำยน 2562
40 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดจ้ำงท ำซองขำวโลโก้ พอช.แบบมีหน้ำต่ำงขนำด

6 ½  /125 จ ำนวน 7,000ซอง
8,500.00           8,260.00           เฉพำะเจำะจง นำยรังสิต อุดมโชค 8,260.00           นำยรังสิต อุดมโชค 8,260.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00564 26 เมษำยน 2562

41 ส ำนักงำนภำคเหนือ เติมน้ ำมัน 100.00              90.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำรำชวงศ์) 90.00              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำรำชวงศ์) 90.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/2955 29 เมษำยน 2562
42 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 3,000.00           2,926.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 2,926.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 2,926.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/2958 29 เมษำยน 2562
43 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล PAY ENVELOPE ใบแจ้งรำยได้ 19,795.00          19,795.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ดำต้ำโปรดัก ท็อปปังฟอร์ม จ ำกัด 19,795.00         บริษัท ดำต้ำโปรดัก ท็อปปังฟอร์ม จ ำกัด 19,795.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค 21/2562 29 เมษำยน 2562
44 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์1รำยกำร(TONER

LASERJET HP-CE505A 3 กล่อง)
9,309.00           9,309.00           เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์ อินเตอร์อิงค์ 9,309.00 หจก.พรชนันท์ อินเตอร์อิงค์ 9,309.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00570 29 เมษำยน 2562

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ส ำนัก/ส่วน/หน่วย งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง เลขท่ีสัญญำ วันท่ีลงนำมในสัญญำ
(บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

45 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อ
เส่ือมสภำพ รถยนต์ Toyota ญต 2706  กทม.

72,000.00          69,747.82         เฉพำะเจำะจง บริษัท พำรำวินเซอร์ จ ำกัด 69,747.82         บริษัท พำรำวินเซอร์ จ ำกัด 69,747.82           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 31/2562 29 เมษำยน 2562
46 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 9,000.00           8,955.90           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 8,955.90          ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 8,955.90             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 55/1192 30 เมษำยน 2562
47 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 9,800.00           9,750.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน พรรัมภำกำรค้ำ 9,750.00          ร้ำน พรรัมภำกำรค้ำ 9,750.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 55/1192 30 เมษำยน 2562
48 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำจ้ำงประดับผ้ำตกแต่งซุ้ม 1,000.00           710.00             เฉพำะเจำะจง นำงวำสนำ  จิตจูฬบรรพต 710.00             นำงวำสนำ  จิตจูฬบรรพต 710.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02064.1 30 เมษำยน 2562
49 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือหนังสือพิมพ์ 600.00              540.00             เฉพำะเจำะจง นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 540.00             นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 540.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3046 30 เมษำยน 2562
50 ส ำนักงำนภำคเหนือ น้ ำด่ืม 1,300.00           1,120.00           เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมพรทิพย์ 1,120.00          น้ ำด่ืมพรทิพย์ 1,120.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3054 30 เมษำยน 2562
51 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือน้ ำด่ืมเดือน เม.ย. 62 15,000.00          14,466.40         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จ ำกัด 14,466.40 บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จ ำกัด 14,466.40 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 32/2562 30 เมษำยน 2562
52 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,073.00           5,073.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 5,073.00           บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด 5,073.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/924 30 เมษำยน 2562


