
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมรอยแตกร้าว ซ่อมสีประตู หน้าต่าง วงกบ ของตึกสุทธาทิพย์ ช้ัน 1,2 480,000.00 480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด
480,000.00 บาท

บริษัท ไอคอนเอส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
557,512.80 บาท

บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด
480,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
ER10136500066
ลงวันที  01/03/2565

2 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าห้องท างานส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ห้อง 910 ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 232,725.00 232,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
232,725.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค. เฟอร์นิเจอร์
275,321.70 บาท

บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด
251,557.00 บาท

บริษัท อาร์ เอส บี 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

232,725.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด

PO10136500089
ลงวันที  03/03/2565

3 ขออนุมัติจ้างติดฟิล์มกรองแสง ป้องกันความร้อน ห้องหน่วยการเงินและบัญชี 61,400.00 61,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายวรงค์นันทน์ สุตนันท์จินตภา

61,400.00 บาท
นายวรงค์นันทน์ สุตนันท์จินตภา

61,400.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500067
ลงวันที  03/03/2565

4 ขออนุมัติจัดซ้ือเครื องท าลายเอกสารส าหรับท าลายเอกสารส าคัญของหน่วยการเงินและบัญชี จ านวน 1 เครื อง 9,940.30 9,940.30 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั น จ ากัด

9,940.30 บาท
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั น จ ากัด

9,940.30 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500090
ลงวันที  04/03/2565

5 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 15 รายการ 115 เล่ม 38,130.30 38,130.30 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

38,130.30 บาท
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

38,130.30 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500091
ลงวันที  07/03/2565

6 ขออนุมัติจ้างช่างภายนอกเปลี ยนไฟ LED หลังตัวอักษร ป้ายชื อสถาบัน ด้านนอก ประตู 17 28,890.00 28,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงศิลป์โฆษณา จ ากัด

28,890.00 บาท
บริษัท กรุงศิลป์โฆษณา จ ากัด

28,890.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500069
ลงวันที  07/03/2565

7 ขออนุมัติจัดซ้ือเครื องวัดอุณหภูมิหน้าผากพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เครื อง 6,800.00 6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

6,800.00 บาท
บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

6,800.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500092
ลงวันที  08/03/2565

8 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอาหารกล่อง ในงานประชุมสภาสถาบัน คร้ังที  38 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านข้าวมันไก่เฉินกง (วรจักร)

21,000.00 บาท
ร้านข้าวมันไก่เฉินกง (วรจักร)

21,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500093
ลงวันที  08/03/2565

9 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 89 รายการ 231 เล่ม 80,225.90 80,225.90 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

80,225.90 บาท
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

80,225.90 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500094
ลงวันที  08/03/2565

10 ขออนุมัติจ้างช่างภายนอกซ่อมท่อเมนน้ าประปาใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 26,649.42 26,649.42 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

26,649.42 บาท
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

26,649.42 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500070
ลงวันที  08/03/2565

11 ขออนุมัติจัดซ้ืออินเด็กซ์กระดาษ จ านวน 500 ชุด ของหน่วยทรัพยากรบุคคล 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 
สเตชั นเนอรี  : ส านักงานใหญ่

9,00.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 
สเตชั นเนอรี  : ส านักงานใหญ่

9,00.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500095
ลงวันที  14/03/2565

12 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ จ านวน 10 ลังๆละ 12 ม้วน 8,239.00 8,239.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

8,239.00 บาท
บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

8,239.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500096
ลงวันที  14/03/2565

13 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง เพื อใช้ที ห้องปฎิบัติการพยาบาล จ านวน 16 รายการ 80,908.05 80,908.05 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

80,908.05 บาท
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

80,908.05 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500097
ลงวันที  14/03/2565

14 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถตู้ทะเบียน ฮก 4045 เพื อให้รถพร้อมใช้งาน 21,740.00 21,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ช่างด า บ่อนไก่ โดย นายทองด า สร้างนอก

21,740.00 บาท
ช่างด า บ่อนไก่ โดย นายทองด า สร้างนอก

21,740.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500098
ลงวันที  22/03/2565

15 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในรายวิชา 1114224 ปฏิบัติการรักษาโรคเบ้ืองต้น 88,343.10 88,343.10 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยธนวัฒน์ (ส านักงานใหญ่)

88,343.10 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยธนวัฒน์ (ส านักงานใหญ่)

88,343.10 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500099 
ลงวันที  22/03/2565

16 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ ในรายวิชา 1064223 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ 1 27,809.30 27,809.30 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยธนวัฒน์ (ส านักงานใหญ่)

27,809.30 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยธนวัฒน์ (ส านักงานใหญ่)

27,809.30 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500100
ลงวันที  22/03/2565

17 ขออนุมัติจัดซ้ือรถเข็นส าหรับใช้งานพิธีการ จ านวน 1 คัน 16,799.00 16,799.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไวท์ แอนด์ บลู 

ฟรากรันซ์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
16,799.00 บาท

บริษัท ไวท์ แอนด์ บลู 
ฟรากรันซ์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

16,799.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500101
ลงวันที  22/03/2565

18 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังพาร์ติชั นห้องท างานส านักวิชาการพยาบาลศาสตร์ (ห้อง 901) ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 160,050.60 160,050.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์
160,050.60 บาท

บริษัท กีรติ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
169,391.70 บาท

บริษัท เอส.เอ.บี. อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด
175,041.30 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์
160,050.60 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
ER10136500071
ลงวันที  22/03/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
(ช่ือหน่วยงาน).....สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วันท่ี ...31... เดือน ....มีนาคม...... พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

หนา้ 1



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

19 ขออนุมัติจัดจ้างร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางและปูแผ่นกระเบ้ืองยางลายไม้ ห้อง 901 ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 116,758.40 116,758.40 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์
116,758.40 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง 
211,860.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์
116,758.40 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
ER10136500072
ลงวันที  22/03/2565

20 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร ช้ัน 1 ตึกสุทธาทิพย์ 493,325.55 493,325.55 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด
493,325.55 บาท

บริษัท อินโน-เอซ (ประเทศไทย) จ ากัด
494,075.80 บาท

บริษัท ไอคอนเอส จ ากัด
862,409.90 บาท

บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด
493,325.55 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
ER10136500073
ลงวันที  22/03/2565

21 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมห้องสุขาชาย -หญิง ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 270,217.80 270,217.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ากัด
270,217.80 บาท

หจก.โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียริ ง (ส านักงานใหญ่)
314,696.20 บาท

บริษัท ไลต้ัน เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด
296,364.32 บาท

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ากัด
270,217.80 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
ER10136500074
ลงวันที  22/03/2565

22 ขออนุมัติจัดจ้างเปลี ยนโช๊คประตูบานสวิงแบบฝังพ้ืน ห้องผู้บริหารช้ัน 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา 20,865.00 20,865.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์
20,865.00 บาท

หจก.พี.เอส.เอ การค้าเวอร์วิสแอนด์วาย.ซี.ซัพพลาย
21,400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์
20,865.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
ER10136500075
ลงวันที  22/03/2565

23
ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนช้ันจอดลิฟต์ 
และปุ่ม Close ในตู้ลิฟต์โดยสารพร้อมซ่อมแซม อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ

8,774.00 8,774.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

8,774.00 บาท
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

8,774.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500076
ลงวันที  23/03/2565

24 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ Flow Switch ของเครื องท าน้ าเย็น Carrier CH.2 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ 9,341.10 9,341.10 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

9,341.10 บาท
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

9,341.10 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500077
ลงวันที  23/03/2565

25 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าคลุมเก้าอ้ีทรงเอล็อกขา จ านวน 250 ผืน 74,900.00 74,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรชั น
74,900.00 บาท

หจก.ธิตภัทร เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่)
85,600.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรชั น
74,900.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
PO10136500102
ลงวันที  24/03/2565

26 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองในรายวิชา 1104224 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 93,368.20 93,368.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยธนวัฒน์ (ส านักงานใหญ่)

93,368.20 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยธนวัฒน์ (ส านักงานใหญ่)

93,368.20 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500103
ลงวันที  24/03/2565

27 ขออนุมัติจัดซ้ือเครื องท าลายเอกสาร จ านวน 2 เครื อง เพื อใช้ในงานเลขานุการและงานสารบรรณ 32,742.00 32,742.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั น จ ากัด

32,742.00 บาท
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั น จ ากัด

32,742.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500104
ลงวันที  24/03/2565

28
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เพื อทาสีซ่อมแซมเครื องจักรท่อน้ า 
และซ่อมแซมแนวเส้นการจราจรภายในและภายนอก

15,800.46 15,800.46 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาพาราไดซ์พาร์ค
15,800.46 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาพาราไดซ์พาร์ค

15,800.46 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500105
ลงวันที  24/03/2565

29 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาเครื องก าเนิดไฟฟ้า ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 49,166.50 49,166.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด
49,166.50 บาท

หจก.เค.พี.เอส เทรดด้ิง ป้ัม มอเตอร์ เซอร์วิส
51,424.20 บาท

บริษัท ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) จ ากัด
52,290.90 บาท

บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด
49,166.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
ER10136500078
ลงวันที  24/03/2565

30
ขออนุมัติจ้างจัดท าปกปริญญาบัตร ปกซ้อมและใบปริญญาบัตร 
ส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

256,800.00 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์

256,800.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์

256,800.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500079
ลงวันที  24/03/2565

31
ขออนุมัติจ้างช่างภายนอกเปลี ยนไม้ก้ันรถใหม่ 
อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ เพื อให้เหมาะสมต่อพ้ืนที ในการเข้า-ออก

34,133.00 34,133.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บางกอก บิส์ จ ากัด

34,133.00 บาท
บริษัท บางกอก บิส์ จ ากัด

34,133.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500080
ลงวันที  24/03/2565

32 ขออนุมัติจัดซ้ือแอลกอฮอล์สเปรย์ เพื อใช้กับเครื องจ่ายน้ ายาแบบอัตโนมัติ จ านวน 60 ขวด 24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด

24,000.00 บาท
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด

24,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500106
ลงวันที  28/03/2565

33 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ด จ านวน 1 รายการ เพื อใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล 15,996.50 15,996.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด
15,996.50 บาท

บริษัท ไอคอนิค เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
16,745.50 บาท

บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด
15,996.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
PO10136500107
ลงวันที  28/03/2565

34 ขออนุมัติจัดซ้ือเครื องโทรสาร จ านวน 2 เครื อง ส าหรับงานเลขานุการ และงานสารบรรณ 22,684.00 22,684.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด

22,684.00 บาท
บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด

22,684.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500108
ลงวันที  30/03/2565

หนา้ 2



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

35 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ เพื อใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล 20,800.00 20,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
20,800.00 บาท
หจก.ชัยธนวัฒน์
29,960.00 บาท

บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
20,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
PO10136500109
ลงวันที  30/03/2565

36 ขออนุมัติจัดซ้ือรถเข็น จ านวน 5 คัน ใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการพยาบาล 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
40,000.00 บาท
หจก.ชัยธนวัฒน์
43,870.00 บาท

บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
40,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด
PO10136500110
ลงวันที  30/03/2565

37 ขออนุมัติซ้ือพาเลทพลาสติก จ านวน 10 อัน ส าหรับใช้ในคลังพัสดุ 9,523.00 9,523.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซัน ควอลิต้ี อินดัสทรีส์ จ ากัด

9,523.00 บาท
บริษัท ซัน ควอลิต้ี อินดัสทรีส์ จ ากัด

9,523.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500111
ลงวันที  30/03/2565

หนา้ 3


