
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์  จํานวน 16 รายการ

12,219.50 12,219.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น
 ซิสเทม จํากัด บริษัทสาม
แม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
นายอนุวัตร บัวลาคํา

12,219.50 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จํากัด 
บริษัทสามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) นายอนุวัตร บัว
ลาคํา

12,219.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001810 01/02/2561

2 จ้างพิมพ์นามบัตร หน้าเดียว ใช้
กระดาษถนอมสายตา หนา 250 
แกรมรวม 800 ใบ

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาบุตร จํากัด 1,284.00 บริษัท ธนาบุตร จํากัด 1,284.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001847 01/02/2561

3 จ้างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ประสานงานโครงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก วันที่ 1  

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชยางกูร  หาญวัง 160,000.00 นายชยางกูร  หาญวัง 160,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 118/2561 01/02/2561

4 พิมพ์และเข้าเล่มคู่มือการเดิน
ทางเข้าร่วมประชุมหารือด้าน
เทคนิค “Technical Visit to 
Korea and Japan for Sharing 
Experiences on Development 
of Domestic Emission Trading 
Scheme”

3,944.29 3,944.29 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทริปเปิ้ล 
เอ ก๊อปปี๊

3,944.29 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทริป
เปิ้ล เอ ก๊อปปี๊

3,944.29 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001799 02/02/2561

6 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 
จํานวน 1 คัน x 2 วัน ในวันที่ 5-6
 กุมภาพันธ์ 2561  (ไม่รวมค่า
น้ํามันและค่าผ่านทางพิเศษ)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร  ภู่เกลี้ยง 4,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001802 02/02/2561

7 จ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์
แอพพลิเคชั่น CF Calculator

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัฟโฟรเอป จํากัด 17,655.00 บริษัท อัฟโฟรเอป จํากัด 17,655.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001804 05/02/2561

8 จ้างจัดทําสื่อแอนิเมชั่น 
Infographic การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อส่งเสริมการ
ลดก๊าซเรือนกระจกการลดก๊าซ
เรือนกระจก

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์เด็กซ์ จํากัด 244,000.00 บริษัท ฮาร์เด็กซ์ จํากัด 244,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 119/2561 05/02/2561

                                                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561                                                 แบบ สขร. 1

(ชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่ 12 มีนาคม 2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

9 จ้างจัดทําสื่อวิดีโอแอนิเมชั่น (VDO
 Animation) พร้อมแผน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง“รวมพลัง
พิชิตคุณคาร์บอน ภาค 2”

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์เด็กซ์ จํากัด 280,000.00 บริษัท ฮาร์เด็กซ์ จํากัด 280,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 120/2561 05/02/2561

10  Projector Epson EB-U42 
3LCD Full HD ความสว่าง(ANSI 
Lumens) 3,600 Contrast 
15,000:1 2 HDMI(MHL) Bulit-In
 Wireless พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์
  จํานวน 2 เครื่อง

116,630.00 116,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ 
จํากัด

116,630.00 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ 
จํากัด

116,630.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 121/2561 05/02/2561

11 ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561  (จ.อุดรธานี)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ แก้วดอนหัน 2,000.00 นายชัยวัฒน์ แก้วดอนหัน 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001801 06/02/2561

12  เช่ารถเก๋ง เกียร์ออโต้  เครื่องยนต์
 1.6  ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 
2561  จํานวน 1 วัน (24 ชม. คิด
เป็น 1 วัน ) รับ-คืน สนามบิน
เชียงราย   ไม่รวมค่าน้ํามัน

1,539.73 1,539.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,539.73 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,539.73 เป็นราคาที่เหมาะสม 122/2561 07/02/2561

13 เช่ารถเก๋ง เกียร์ออโต้  เครื่องยนต์ 
1.6  ในวันที่ 14-15 จํานวน 1 วัน 
(24 ชม. คิดเป็น 1 วัน ) รับ-คืน 
สนามบินหาดใหญ่  ไม่รวมค่าน้ํามัน

1,539.73 1,539.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,539.73 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,539.73 เป็นราคาที่เหมาะสม 123/2561 07/02/2561

15 จ้างทํากระเป๋าพาสปอร์ต ลายผ้า
ยีนส์ 4 สี (สีชมพู ส้ม น้ําเงิน เทา) 
 ผลิตจากผ้าไนลอน สกรีน 1 สี 1 
จุด (โลโก้ อบก. ตรงกลางกระเป๋า 
ขนาด กว้าง 2  ยาว 12.5 สูง 17.1
 ซม.

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กโอ จํากัด 38,520.00 บริษัท บิ๊กโอ จํากัด 38,520.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001868 08/02/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง
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เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

16 เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน 
เดินทางไปฏิบัติงาน ณ เทศบาล
เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองแก่งคอย
 จ.สระบุรี วันที่ 21 – 22 
กุมภาพันธ์ 2561  และเทศบาล

4,859.94 4,859.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

4,859.94 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

4,859.94 เป็นราคาที่เหมาะสม 124/2561 08/02/2561

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 
รายการ เป็นเงิน 19,597.05 บาท

19,597.05 19,597.05 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

19,597.05 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

19,597.05 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001806 09/02/2561

18 เช่ารถตู้พร้อมคนขับ ในวันที่ 11-12
 กุมภาพันธ์ 2561  จํานวน 1 คัน  
ใช้เดินทาง กทม. - จังหวัดระยอง  
ไม่รวมค่าน้ํามันและค่าผ่านทาง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001836 09/02/2561

19 จ้างดําเนินโครงการกิจกรรม 
Operation Low Carbon-
Complete Contest 2018

1,250,000.00 1,250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด 1,250,000.00 บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด 1,235,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กําหนด

สัญญาที่ 25/2561 09/02/2561

20 เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ
เดินทางไปปฏิบัติงานจังหวัด
เพชรบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2561 จํานวน 1 คัน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 1,800.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 1,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001833 13/02/2561

21 เช่ารถเก๋งปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 
จํานวน 1 คัน

2,000.00 1,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,499.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,499.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001837 13/02/2561

22 จ้างจัดทําโครงการพัฒนาสื่อการ
นําเสนอเนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับระบบ e-learning

600,000.00 600,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตาแสง จํากัด 600,000.00 บริษัท ตาแสง จํากัด 600,000.00 เป็นผู้ที่มีความ 
สามารถในด้านนี้

สัญญาที่ 26/2561 13/02/2561

23 เช่ารถเก๋ง เกียร์ออโต้  ในวันที่  19
 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 1 วัน 
(24 ชม. คิดเป็น 1 วัน )    รับ-คืน
 สนามบินขอนแก่น

1,549.00 1,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,549.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่น
แนลเรนท์ อะ คาร์ จํากัด

1,549.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001819 15/02/2561

24 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,900.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,900.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001828 15/02/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
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ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
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ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

25 ซองพลาสติกแข็งขนาด A4  
จํานวน 20 ซอง

6,208.14 6,208.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน)

6,208.14 บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน)

6,208.14 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001845 15/02/2561

26 หนังสือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม : 
เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไป
ไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ

427.50 427.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)

427.50 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
 (มหาชน)

427.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001826 16/02/2561

27 หนังสือ Misbehaving : The 
Making of Behavioural 
Economics – Paperback 
จํานวน  1 เล่ม หนังสือ Nudge : 
Improving Decisions about 
Health, Wealth, and 
Happiness (Updated) จํานวน  
1 เล่ม

821.00 821.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ 
บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) 
จํากัด

821.00 บริษัท คิโนะคูนิยะ 
บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) 
จํากัด

821.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001827 16/02/2561

28 จ้างปฏิบัติงานโครงการสร้างการมี
ส่วนร่วมด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกสนับสนุนการลดภาวะโลก
ร้อนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณกมล  โคตรคํา 180,000.00 นางสาวอรุณกมล  โคตร
คํา

110,357.14 เป็นราคาที่เหมาะสม 125/2561 16/02/2561

29 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ประชุม
คณะกรรมการ อบก. ครั้งที่ 2/2561

1,116.00 1,116.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,116.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,116.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001815 19/02/2561

30 ตัวแปลสัญญาณ จาก HDMI  (ภาพ
เสียง ออกไปเป็น VGA (ภาพ) กับ 
Audio (เสียง)     จํานวน 1 ตัว 
ตัวแปลสัญญาณ จาก HDMI  (ภาพ
เสียง ออกไปเป็น VGA (ภาพ) กับ 
Audio (เสียง)     จํานวน 1 ตัว 
ตัวแยกสัญญาณ HDMI (ภาพ/
เสียง) ออกเป็น HDMI (ภาพ/ 
เสียง) จํานวน 1 ชุด

4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ 
จํากัด

4,922.00 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ 
จํากัด

4,922.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001824 19/02/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

31 เช่ารถเก๋ง เกียร์ออโต้  เครื่องยนต์ 
1.6  ในวันที่ 20-21  กุมภาพันธ์ 
2561 จํานวน 1 วัน (24 ชม. คิด
เป็น 1 วัน ) รับ-คืนรถที่สนามบิน
อุดรธานี   ไม่รวมค่าน้ํามัน

1,539.73 1,539.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

0.00 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ 
อะ คาร์ จํากัด

1,539.73 เป็นราคาที่เหมาะสม 126/2561 19/02/2561

32 เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ 
จํานวน 1 คัน เดินทางไป ณ 
ตําบลบ้านปา อําเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี  ในวันพฤหัสบดีที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001835 21/02/2561

33 จ้างเหมา อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ย่อความ จับประเด็น และการ
เขียนรายงาน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพาภรณ์ บุญ
ประเสริฐ

50,000.00 นางพิมพาภรณ์ บุญ
ประเสริฐ

50,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 127/2561 21/02/2561

34 จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือ 
คู่มือการติดตามประเมินผล
โครงการก๊าซเรือนกระจก  จํานวน
 500 เล่ม

145,000.00 145,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรางคณา วีระเศรษฐ์ศิริ 145,000.00 นางวรางคณา วีระเศรษฐ์
ศิริ

145,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 128/2561 21/02/2561

35 จ้างทําแก้ว Cofee Mug จํานวน 
500 ใบ และกล่อง Lunch Box 
with spoon จํานวน 500 ใบ

171,200.00 171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลิสส์ (อินเตอร์
เนชั่นแนล) จํากัด

171,200.00 บริษัท บลิสส์ (อินเตอร์
เนชั่นแนล) จํากัด

171,200.00  ่เป็นราคาที่เหมาะสม 129/2561 21/02/2561

36 กระเป๋าผ้ากระสอบ ขนาด 24x32 
ซม. สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตําแหน่ง 
จํานวน 1,000 ใบ

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุสรการไฟฟ้า 
จํากัด

53,500.00 บริษัท อนุสรการไฟฟ้า 
จํากัด

53,500.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 130/2561 21/02/2561

37 ออกแบบและปรังปรุงเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

550,000.00 550,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โลจิคสเปซ จํากัด 550,000.00 บริษัท โลจิคสเปซ จํากัด 550,000.00 เป็นการจ้างเพิ่มเติม
เพื่อความสมบูรณ์

สัญญาที่ 27/2561 21/02/2561

38 ค่าเช่ารถตู้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ
 จ. สมุทรปราการ วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน  1 คัน x
 1 วัน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001831 23/02/2561

39 กระดาษอิงเจท ขนาด A4  (30 
แผ่น/แพ็ค) จํานวน 10 แพ็ค

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

4,066.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

4,066.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001834 23/02/2561

40 กระดาษอิงเจท ขนาด A 4  ลาย
ลินิน จํานวน 70 แพ็ค

30,000.00 28,462.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

28,462.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไมโคร 
ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

28,462.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001838 23/02/2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

41 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ในวันที่ 
26-27 กุมภาพันธ์ 2561 กทม.-
ระยอง ไม่รวมค่าน้ํามันและค่าผ่าน
ทาง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รนายเสกสรร  ภู่เกลี้ยง 4,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001852 23/02/2561

42 ค่าเช่ารถยนต์เก๋ง วันที่ 19-23 ก.พ.
 2561 จํานวน 5 วัน

6,687.50 6,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เร้นท์ อะ 
คาร์ จํากัด

6,687.50 บริษัท เอเซีย เร้นท์ อะ 
คาร์ จํากัด

6,687.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001825 27/02/2561

43 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 9,400.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 6,775.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001839 27/02/2561
44 เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ

เดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"ผู้นํายุคใหม่กับมุมมองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก" ระหว่างวันที่ 6 – 9 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล
 จังหวัดระยอง จํานวน 22 คัน

44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 44,000.00 นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 44,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001841.1 28/02/2561


