
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค           

ในส้านักงาน ฯ ประจ้าเดือน              
พฤษภาคม 2561 

- - ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1371 ลงวันที่            
29 กันยายน 2560 

2 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2561 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
   1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
   1,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1372 ลงวันที่            
29 กันยายน 2560 

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2568 

- - ตกลงราคา ร้านวุฒิไกร 
420.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
420.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1373 ลงวันที่           
29 กันยายน 2560 

4 จัดซื้อนิตยสารรายเดือน  
ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2561 

- - ตกลงราคา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
140.00 บาท 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
140.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1373 ลงวันที่           
29 กันยายน 2560 

5 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนพฤษภาคม ๒๕61 

- - ตกลงราคา นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 8,700.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
  8,700.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

6 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
พฤษภาคม 2561 

- - ตกลงราคา นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่  3/25861 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                

ตามกิจกรรมยกระดับคุณภาพ        
การบริการจัดหางานสูค่วามเป็นเลิศ 
ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2561 

- - ตกลงราคา นายรุ่งธรรม อินทับทัน
14,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
14,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  

8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนพฤษภาคม 
2561   

- - ตกลงราคา นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนพฤษภาคม 
2561 

- - ตกลงราคา นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

10 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
พฤษภาคม 2561 

- - ตกลงราคา นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดวก 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 7/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
พฤษภาคม 2561 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 8/2561 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

12 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนพฤษภาคม 
2561 

- - ตกลงราคา นายบพิตร อยู่จุ้ย 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นายบพิตร อยู่จุ้ย 
9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี/ดูแล
สภาพรถยนต์ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  9/2561 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2560 

13 จัดท้าวัสดุประชาสัมพันธ์ (กระดาษ
หัวข่าว) เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และภารกิจอื่น ๆ ของ
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุร ี

- - ตกลงราคา โรงพิมพ์สุพจน์การพิมพ์ 
18,00.00 บาท 

โรงพิมพ์สุพจน์การพิมพ์ 
18,00.00 บาท 

เป็นร้านที่รับพิมพ์
กระดาษหัวข่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 50/2561    
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อแผ่นความร้อนเตาอบไมโครเวฟ - - ตกลงราคา ร้านไพศาลอิเล็คทรอนิคส ์

120.00 บาท 
ร้านไพศาลอิเล็คทรอนิคส ์

120.00 บาท 
เป็นร้านทีจ่้าหน่าย
อุปกรณ์ดังกล่าว
โดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2561    
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

15 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            
เพ่ือออกไปประสานนายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ตรวจสอบ/ชี้แจงแนวปฏิบัติตาม           
พระราชก้าหนดการบริหารจัดการ   
การท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2560 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
   3,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
   3,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/675 ลงวันที่            
10 พฤษภาคม 2561 

16 จัดซื้อน้้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น             
เพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบ
การท้างานของคนต่างด้าวและสถาน
ประกอบการ 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
   1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
   1,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/676 ลงวันที่            
10 พฤษภาคม 2561 

17 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามโครงการบริการ             
จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรม
จัดหางานพิเศษส้าหรับนักเรียน 
นักศึกษา 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
   1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
   1,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/677 ลงวันที่            
10 พฤษภาคม 2561 

18 จ้างเหมาบริการหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “จุด
ประกายสร้างงาน สร้างอาชี เพ่ือคน
สิงห์บุรีมงีานท้า” 

- - ตกลงราคา หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห ์
1,000.00 บาท 

หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห ์
1,000.00 บาท 

เป็นหนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินของจังหวัด
สิงห์บุรี และมผีู้อ่าน
จ้านวนมาก 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 52/2561    
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
19 จ้างเหมาบริการหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “จุด
ประกายสร้างงาน สร้างอาชี เพ่ือคน
สิงห์บุรีมงีานท้า” 

- - ตกลงราคา  หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน   
1,000.00 บาท 

หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน   
1,000.00 บาท 

เป็นหนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินของจังหวัด
สิงห์บุรี และมผีู้อ่าน
จ้านวนมาก 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/2561    
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

20 เช่าเหมายานพาหนะ (รถตู้) เพ่ือใช้
ในการจัดอบรมโดยการพาผู้เข้ารับการ
อบรมไปศึกษาดูงานและรับฟังการ
บรรยายตามโครงการแนะแนวอาชีพ 
แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการ 
จ้างงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงาน
ไปท้าที่บ้าน 

- - ตกลงราคา นายจ้าเนียร เล็กเมฆา   
4,000.00 บาท 

นายจ้าเนียร เล็กเมฆา   
4,000.00 บาท 

ให้บริการเช่ารถตู้          
และมีความช้านาญ           
ในเส้นทางที่จะไป
ศึกษาดูงาน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 54/2561    
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 

21 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแนะแนวอาชีพ แนะแนว
อาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการ จ้างงาน 
กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท้า               
ที่บ้าน 

- - ตกลงราคา บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์อิงค์เจ็ท จ้ากัด

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์อิงค์เจ็ท จ้ากัด

700.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 55/2561    
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 

22 จัดจ้างท้ากระเป๋าใส่เอกสารเพ่ือใช้ใน
การจัดอบรมโดยการพาผู้เข้ารับการ
อบรมไปศึกษาดูงานและรับฟังการ
บรรยายตามโครงการแนะแนวอาชีพ 
แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการ 
จ้างงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงาน
ไปท้าที่บ้าน 

- - ตกลงราคา นางสาวเตือนใจ สอนทา
1,200.00 บาท 

นางสาวเตือนใจ สอนทา
1,200.00 บาท 

รับท้ากระเป๋า  
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2561    
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 

 
 
 



                                                                                                              -5-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
23 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการจัด

อบรมโดยการพาผู้เข้ารับการอบรมไป
ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย  
ตามโครงการแนะแนวอาชีพ แนะแนว
อาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการ จ้างงาน 
กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท้าที่
บ้าน 

- - ตกลงราคา บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
300.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
300.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2561         
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 

24 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การ 
จัดงาน “จุดประกายสร้างงาน สร้าง
อาชีพเพ่ือคนสิงห์บุรีมีงานท้า”ทางสื่อ
วิทยุ 

- - ตกลงราคา สถานีวิทยุ อสมท จังหวัด
สิงห์บุร ี

3,500.00 บาท 

สถานีวิทยุ อสมท จังหวัด
สิงห์บุร ี

3,500.00 บาท 

เป็นสถานีวิทยุที่ต้ังอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี 
และมีผู้รับฟังจ้านวน
มาก 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2561         
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 

25 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการบริการจัดหา
งานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมจัดหางาน 
พิเศษส้าหรับนักเรียน นักศึกษา        

- - ตกลงราคา บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,120.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,120.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2561         
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2561 

26 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการบริการจัดหา
งานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมจัดหางาน 
พิเศษส้าหรับนักเรียน นักศึกษา        

- - ตกลงราคา บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด    
2,120.00 บาท 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด    
2,120.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2561         
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2561 

27 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ด้าเนินการ
ตามโครงการโครงการตรวจสอบการ
ท้างานของคนต่างด้าวและสถาน
ประกอบการ     

- - ตกลงราคา บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,610.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,610.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2561         
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2561 

 
 
 



 
                                                                                                              -6-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2561  
(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
28 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้

ด้าเนินการตามโครงการโครงการ
ตรวจสอบการท้างานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ     

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

2,690.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

2,690.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2561         
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2561 

29 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดท้าทะเบียน
คนต่างด้าวที่ขออนุญาตท้างาน 

- - ตกลงราคา บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
800.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
800.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2561         
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2561 

 


