สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2561
(ชื่อหนวยงาน) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สวนบริหารงานพัสดุ
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จดั ซื้อ
หรือจัดจาง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

1

จางทําตรายาง
จํานวน 9 รายการ
ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่
รถยนต จํานวน 1 ลูก

760

760

1,800

1,800

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง รานบุญสงการชาง
รานบุญสงการชาง
/760 บาท
/760 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.บี.มอเตอรแอร
บริษัท บี.บี.มอเตอรแอร
จํากัด (สํานักงานใหญ)
จํากัด (สํานักงานใหญ)
/1,800 บาท
/1,800 บาท
เฉพาะเจาะจง รานชัยวัฒน/723.60 บาท รานชัยวัฒน/723.60 บาท

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง รานชัยวัฒน/750 บาท

รานชัยวัฒน/750 บาท

1,284

1,284

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค. เซอรวิส
จํากัด/1,284 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค. เซอรวิส
จํากัด/1,284 บาท

เปนผูจําหนาย
โดยตรง
เปนผูจําหนาย
โดยตรง
เปนผูรับจาง
โดยตรง

800

800

เฉพาะเจาะจง บริษัท เศรษฐีทัวร จํากัด
/800 บาท

บริษัท เศรษฐีทัวร จํากัด
/800 บาท

เปนผูรับจาง
โดยตรง

2

3 ซื้อวัสดุอุปกรณ
จํานวน 4 รายการ
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ
จํานวน 2 รายการ
5 จางซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครือ่ ง
6 จางตรวจสภาพและ
รับรองการติดตั้งอุปกรณ
NGV จํานวน 2 คัน

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูท ี่ไดรบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
คัดเลือกโดย สัญญาหรือขอตกลงใน
สรุป
การซื้อหรือจาง
เปนผูรับจาง 18 ธันวาคม 2561
โดยตรง
เปนผูจําหนาย 7 ธันวาคม 2561
โดยตรง
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561

-2ลําดับ
ที่

งานที่จดั ซื้อ
หรือจัดจาง

7 จางซอมและเปลี่ยนวัสดุ
สิ้นเปลืองเครื่องถาย
เอกสาร จํานวน
1 เครื่อง
8 จางซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครือ่ ง
9 จางซอมเครื่องออกกําลัง
กาย จํานวน 1 เครื่อง
10 จางซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครือ่ ง
11 จางซอมรถยนต
ยี่หอ นิสสัน หมายเลข
ทะเบียน ชค 9430
12 จางบริการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไข
อุปกรณจัดเก็บขอมูล
Log File ของ สศค.

วงเงินทีจ่ ะ
ซื้อ
หรือจาง
30,923

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

30,923

เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท
โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด
/30,923 บาท

2,728.50

2,728.50

3,959

3,959

4,173

4,173

8,495.80
235,000

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูท ี่ไดรบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เปนผูรับจาง
โดยตรง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
033/2562
20 ธันวาคม 2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค. เซอรวิส จํากัด/ บริษัท พี.ซี.เทค. เซอรวิส จํากัด/
2,728.50 บาท
2,728.50 บาท

เปนผูรับจาง
โดยตรง

18 ธันวาคม 2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟตเนส เอ็กซเปรต (ไทย)
จํากัด/3,959 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค. เซอรวิส จํากัด/
4,173 บาท

บริษัท ฟตเนส เอ็กซเปรต (ไทย)
จํากัด/3,959 บาท
บริษัท พี.ซี.เทค. เซอรวิส จํากัด/
4,173 บาท

เปนผูรับจาง
โดยตรง
เปนผูรับจาง
โดยตรง

18 ธันวาคม 2561

8,495.80

เฉพาะเจาะจง บริษัท จักรพรรดิ์แอร จํากัด
/8,495.80 บาท

บริษัท จักรพรรดิ์แอร จํากัด
/8,495.80 บาท

เปนผูรับจาง
โดยตรง

12 ธันวาคม 2561

240,000

เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค 365 จักด/
235,000 บาท

บริษัท เน็ตเวิรค 365 จักด/
235,000 บาท

เปนผูรับจาง
โดยตรง

สัญญาเลขที่ 8/2562
4 ธันวาคม 2561

บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท
โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด
/30,923 บาท

11 ธันวาคม 2561

-3ลําดับ
ที่

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ซื้อ
และราคาทีเ่ สนอ
หรือจาง
13 จางซอมและเปลี่ยน
299,118.50 299,118.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร
อะไหลลิฟตโดยสาร ยี่หอ
(ประเทศไทย) จํากัด/
มิตซูบิชิ (สลิงลิฟต)
299,118.50 บาท
14 จางบริการบํารุงรักษา
407,944 407,944 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/
และซอมแซมแกไข
407,944 บาท
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายและอุปกรณ
ระบบเครือขาย
(Infrastructure)
ของ สพช.
15 จางบริการบํารุงรักษา
1,590,000 1,593,000
คัดเลือก บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/
และซอมแซมแกไขเครื่อง
1,590,000 บาท
คอมพิวเตอรแมขายของ
บริษัท สยามซีเคียวร คอนซัลติ้ง
สศค. (6 รายการ)
จํากัด/ 1,750,000 บาท
16

งานที่จดั ซื้อ
หรือจัดจาง

จางบริการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไข
ระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสําหรับระบบ
สารสนเทศสถาบัน
การเงินและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
(ระบบงาน FI & SFI)
ของ สศค.

745,000

770,000

คัดเลือก

ผูท ี่ไดรบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจาง
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร
(ประเทศไทย) จํากัด/
299,118.50 บาท
บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/
407,944 บาท

บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/
1,590,000 บาท

บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/ บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/
745,000 บาท
745,000 บาท
บริษัท สยามซีเคียวร คอนซัลติ้ง
จํากัด/ 750,000 บาท
บริษัท บิ๊กฟช เอ็นเตอรไพรซ
จํากัด/ 760,000 บาท

เหตุผลที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
คัดเลือกโดย สัญญาหรือขอตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจาง
เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 11/2562
โดยตรง
7 ธันวาคม 2561
เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 12/2562
โดยตรง
7 ธันวาคม 2561

เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 13/2562
โดยตรงและ
7 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
เปนผูเสนอราคา สัญญาเลขที่ 14/2562
ต่ําสุด
11 ธันวาคม 2561
และมีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน

-4ลําดับ
ที่

งานที่จดั ซื้อ
หรือจัดจาง

วงเงินทีจ่ ะ
ซื้อ
หรือจาง
1,550,000

17 จางบริการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
เพิ่มเติมของ สศค.
(4 รายการ)
1,180,000
18 จางบริการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไข
อุปกรณเครือขายในวง
LAN ของ สศค.

19 จางบริการซอมบํารุงและ
ซอมแซมแกไขอุปกรณ
บริหารจัดการการเขาถึง
อินเตอรเน็ตแบบ
ปลอดภัยของ สศค.
20 จางบริการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขเครื่อง
สํารองกระแสไฟฟา
สําหรับหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรของ สศค.

510,000

134,820

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูท ี่ไดรบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
คัดเลือกโดย สัญญาหรือขอตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจาง
เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 15/2562
โดยตรง
11 ธันวาคม 2561

1,550,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/
1,550,000 บาท

บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/
1,550,000 บาท

1,180,000

บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/
1,080,000 บาท
บริษัท อินฟอรเมชั่น เซอรวิส
แอนด คอนซัลแทนท จํากัด/
945,000 บาท
บริษัท บิ๊กฟช เอ็นเตอรไพรซ
จํากัด/ 1,134,000 บาท
510,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/
510,000 บาท

บริษัท อินฟอรเมชั่น เซอรวิส
แอนด คอนซัลแทนท จํากัด/
945,000 บาท

เปนผูเสนอราคา สัญญาเลขที่ 16/2562
ต่ําสุด
12 ธันวาคม 2561
และมีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน

บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด/
510,000 บาท

เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 17/2562
โดยตรง
11 ธันวาคม 2561

134,820 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย อินดัสเทค จํากัด/
134,820 บาท

บริษัท ไทย อินดัสเทค จํากัด/
134,820 บาท

เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 18/2562
โดยตรง
18 ธันวาคม 2561

คัดเลือก

-5ลําดับ
ที่
21

22
23

24

25

26

งานที่จดั ซื้อ
หรือจัดจาง

วงเงินทีจ่ ะ
ซื้อ
หรือจาง
99,296

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

จางบริการเติมน้ํายา
99,296 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล
เครื่องฉีดสเปรยน้ําหอม
(ประเทศไทย) จํากัด/
อัตโนมัติและเครื่องฆา
99,296 บาท
เชื้อกําจัดกลิ่น
จางบริการจัดเก็บรักษา 160,000 160,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด/
เอกสารของ สศค.
160,000 บาท
จางบํารุงักษาและ
1,665,000 1,665,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอรเมชั่น เซอรวิส
ซอมแซมแกไขระบบ
แอนด คอนซัลแทนท จํากัด/
ความปลอดภัยดาน
1,665,000 บาท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สศค
จางบริการบํารุงรักษา
199,000 199,020 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จํากัด/
ซอมแซมแกไขระบบ
199,000 บาท
และเครื่องกําเนิด
กระแสไฟฟาอัตโนมัติ
(Generator)
จางเหมาดูแล
189,600 189,600 เฉพาะเจาะจง นายนภดล ผลาหาร/
บํารุงรักษาภูมิทัศนรอบ
189,600 บาท
อาคาร สศค.
บริษัท ทรีแพลน แอนด แลนดส
เคป จํากัด/321,000 บาท
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 146,100 146,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
จํานวน 3 รายการ
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)/
146,100 บาท

ผูท ี่ไดรบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจาง
บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล
(ประเทศไทย) จํากัด/
99,296 บาท

เหตุผลที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
คัดเลือกโดย สัญญาหรือขอตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจาง
เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 19/2562
โดยตรง
17 ธันวาคม 2561

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด/
160,000 บาท
บริษัท อินฟอรเมชั่น เซอรวิส
แอนด คอนซัลแทนท จํากัด/
1,665,000 บาท

เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 20/2562
โดยตรง
17 ธันวาคม 2561
เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 21/2562
โดยตรง
13 ธันวาคม 2561

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด/
199,000 บาท

เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 23/2562
โดยตรง
25 ธันวาคม 2561

นายนภดล ผลาหาร/
189,600 บาท

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น เปนผูรับจาง
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)/
โดยตรง
146,100 บาท

สัญญาเลขที่ 24/2562
18 ธันวาคม 2561
สัญญาเลขที่ 26/2562
24 ธันวาคม 2561

-6ลําดับ
ที่

งานที่จดั ซื้อ
หรือจัดจาง

27

จางบริการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไข
ระบบการสื่อสารผาน
โครงขายคอมพิวเตอร
(Web Ex) ของ สศค.
จางบริการปองกันและ
กําจัดปลวก มอด หมัด
มด หนูและแมลงสาบ

28

29

จางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขอุปกรณ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรของ
สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
30 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
4 ทิศทาง
31 ซื้อหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพเลเซอร
(จํานวน 10 กลอง)
32 จางพิมพนามบัตร
จํานวน 200 ใบ

วงเงินทีจ่ ะ
ซื้อ
หรือจาง
70,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูท ี่ไดรบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจาง

70,000

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)/
70,000 บาท

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)/
70,000 บาท

68,000

68,000

บริษัท เนเชอรัล เพสท
คอนโทรล จํากัด/
68,000 บาท

เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 28/2562
โดยตรง
26 ธันวาคม 2561

98,975

98,975

เฉพาะเจาะจง บริษัท เนเชอรัล เพสท
คอนโทรล จํากัด/68,000 บาท
บริษัท ยูนิเพสท จํากัด/
94,000 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย)
จํากัด/98,975 บาท

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศ
ไทย) จํากัด/98,975 บาท

เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 31/2562
โดยตรง
20 ธันวาคม 2561

84,530

84,530

40,660

40,660

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ สยาม คูลลิ่ง/
84,530 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด/
40,660 บาท

หางหุนสวนสามัญ สยาม คูลลิ่ง/ เปนผูรับจาง
84,530 บาท
โดยตรง
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
เปนผูรับจาง
โดยตรง
จํากัด/ 40,660 บาท

642

642

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอฟ ดิจิดัล พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ดีเอฟ ดิจิดัล พริ้นติ้
/642 บาท
จํากัด /642 บาท

เหตุผลที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
คัดเลือกโดย สัญญาหรือขอตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจาง
เปนผูรับจาง สัญญาเลขที่ 27/2562
โดยตรง
20 ธันวาคม 2561

เปนผูรับจาง
โดยตรง

028/2562
11 ธันวาคม 2561
035/2562
28 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561

-7ลําดับ
ที่
33
34
35
36
37
38

39

40

งานที่จดั ซื้อ
หรือจัดจาง
จางทํา Backdrop
จํานวน 1 ชุด
จางเดินสายโทรศัพท
จํานวน 2 เลขหมาย
ซื้อกลองรับสัญญาณทีวี
จํานวน 1 ชุด
จางพิมพนามบัตร
จํานวน 200 ใบ
เชาเครื่องวิทยุสื่อสาร
จํานวน 12 เครื่อง
จางพิมพรายงาน
ประมาณการเศรษฐกิจ
ไทยป 2561 (ฉบับ
เดือนตุลาคม 2561)
จํานวน 250 เลม
ตออายุสมาชิกวารสาร
และหนังสือพิมพ
จํานวน 3 รายการ

จางพิมพนามบัตร
จํานวน 200 ใบ

วงเงินทีจ่ ะ
ซื้อ
หรือจาง
9,036

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูท ี่ไดรบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
นางสาวรริร เอื้อวัฒนามงคล นางสาวรริร เอื้อวัฒนามงคล
เปนผูรับจาง
/9,036 บาท
/9,036 บาท
โดยตรง
นายสามารถ พรชัยสงค
นายสามารถ พรชัยสงค
เปนผูรับจาง
/1,600 บาท
/1,600 บาท
โดยตรง
หางหุนสวนจํากัด บรรณสาร
หางหุนสวนจํากัด บรรณสาร
เปนผูจําหนาย
สเตชั่นเนอรี่/802.50 บาท
สเตชั่นเนอรี่/802.50 บาท
โดยตรง
บริษัท ดีเอฟ ดิจิดัล พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ดีเอฟ ดิจิดัล พริ้นติ้ จํากัด เปนผูรับจาง
/642 บาท
642 บาท
โดยตรง
บริษัท ภัทรวิชญ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ภัทรวิชญ เทคโนโลยี จํากัด เปนผูใหเชา
/5,778 บาท
/5,778 บาท
โดยตรง
บริษัท ดีเอฟ ดิจิดัล พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ดีเอฟ ดิจิดัล พริ้นติ้ง จํากัด เปนผูรับจาง
โดยตรง
/40,125 บาท
/40,125 บาท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
18 ธันวาคม 2561

9,036

เฉพาะเจาะจง

1,600

1,600

เฉพาะเจาะจง

1,000

802.50

เฉพาะเจาะจง

642

642

เฉพาะเจาะจง

5,778

5,778

เฉพาะเจาะจง

40,125

40,125

เฉพาะเจาะจง

10,100

10,100

642

642

เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูจําหนาย 17 ธันวาคม 2561
/300 บาท
/300 บาท
โดยตรง
บริษัท บางกอก โพสต จํากัด
บริษัท บางกอก โพสต จํากัด
(มหาชน)/3,900 บาท
(มหาชน)/3,900 บาท
บริษัท บางกอก โพสต จํากัด
บริษัท บางกอก โพสต จํากัด
(มหาชน)/5,900 บาท
(มหาชน)/5,900 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอฟ ดิจิดัล พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ดีเอฟ ดิจิดัล พริ้นติ้ จํากัด เปนผูรับจาง 19 ธันวาคม 2561
/642 บาท
/642 บาท
โดยตรง

13 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
032/2562
19 ธันวาคม 2561

-8ลําดับ
ที่

งานที่จดั ซื้อ
หรือจัดจาง

41

เชารถบัสปรับอากาศ
จํานวน 6 คัน

42

จางพิมพนามบัตร
จํานวน 200 ใบ
เชาหองประชุม
จํานวน 1 หอง

43
44

เชารถตูปรับอากาศ
จํานวน 4 คัน

วงเงินทีจ่ ะ
ซื้อ
หรือจาง
150,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

150,000

เฉพาะเจาะจง

642

642

เฉพาะเจาะจง

25,000

25,000

เฉพาะเจาะจง

24,000

24,000

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูท ี่ไดรบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
หางหุนสวนจํากัด ทรัพยเจริญ หางหุนสวนจํากัด ทรัพยเจริญ
เปนผูใหเชา
แทรเวล 2007/150,000 บาท แทรเวล 2007/150,000 บาท โดยตรงและมี
ความชํานาญ
เสนทาง
บริษัท ดีเอฟ ดิจิดัล พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ดีเอฟ ดิจิดัล พริ้นติ้ จํากัด เปนผูรับจาง
/642 บาท
/642 บาท
โดยตรง
โรงแรมทรี ซิกตี้ ไฟว โฮเทล
โรงแรมทรี ซิกตี้ ไฟว โฮเทล
เปนผุใหเชา
(บริษัท สุวัจชัยแลนดดิ้ง จํากัด) (บริษัท สุวัจชัยแลนดดิ้ง จํากัด)
โดยตรง
/25,000 บาท
/25,000 บาท
นายธีรพล ศรีสวย
นายธีรพล ศรีสวย
เปนผูใหเชา
/24,000 บาท
/24,000 บาท
โดยตรงและมี
ความชํานาญ
เสนทาง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
024/2562
18 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
031/2562
17 ธันวาคม 2561
030/2562
17 ธันวาคม 2561

