
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
 งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับตรวจสอบ
และรายงานชองโหวของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน

7,336,000.00                7,319,335.00 e-bidding  55 (1) บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด         7,242,530.00 บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด 7,000,000.00                 DGA/64/0075 ลงวันที่ 15/3/64

2 งานจัดจางดําเนินงานจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2563 2,500,000.00                2,425,330.00 e-bidding  55 (1)

1. บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท ไลฟสไตล แอนด ทราเวล มีเดีย จํากัด
3. บริษัท ยูโทเปย มีเดีย อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด
4. บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท เครสโซเวชั่น จํากัด

 1,661,924.00
2,195,650.00
2,107,900.00
2,156,050.00
2,450,000.00

บริษัท เครสโซเวชั่น จํากัด 2,300,000.00                 DGA/64/0099 ลงวันที่ 15/3/64

3
งานจางดําเนินการสํารวจโครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 2564

4,700,000.00                4,699,761.00 e-bidding  55 (1) บริษัท บลูบิค กรุป จํากัด 4,699,440.00        บริษัท บลูบิค กรุป จํากัด 4,698,000.00                 DGA/64/0102 ลงวันที่ 1/3/64

4
งานจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะหขอมูลสื่อสังคมออนไลน (Social Data Analytics 
System)

          1,500,000.00       1,500,000.00 e-bidding  55 (1)

1.บริษัท คอมพิวเตอรโลจี จํากัด
2.บริษัท เรียล สมารท จํากัด

 995,100.00
995,100.00

บริษัท เรียล สมารท จํากัด 950,000.00                    DGA/64/0104 ลงวันที่ 25/3/64

5
งานจางพัฒนาระบบและจัดหาครุภัณฑการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดผานระบบดิจิทัล

11,556,000.00        11,556,000.00    e-bidding  55 (1)
1. บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จํากัด
2. บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด

 11,544,000.00
11,370,000.00

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 11,300,000.00                DGA/64/0105 ลงวันที่ 15/3/64

6
งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณ DG-Cloud และอุปกรณเพื่อทํา Active-Active 
Data Center

        11,006,032.00 10,867,455.00    คัดเลือก 56 (1)(ข)
1. บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

 10,644,574.00
10,845,220.40

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 10,350,000.00                DGA/64/0106 ลงวันที่ 31/3/64

7
งานจางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบและติดตามการทํางานของระบบงาน 
(Application Performance Monitoring) (APM):Dynatrace

430,000.00            428,000.00         เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท อาซคมี โซลูชั่น แอนด คอนซัลแทนท จํากัด 428,000.00           บริษัท อาซคมี โซลูชั่น แอนด คอนซัลแทนท จํากัด 422,489.50                    PO.DGA/64/0121 ลงวันที่ 10/3/64

8 งานเชาบริการศูนยคอมพิวเตอรสํารองขอมูลประจําปงบประมาณ 2564         10,000,000.00 9,595,000.00      เฉพาะเจาะจง 56 (2)(จ) บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 9,595,000.00        บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 9,582,000.00                 DGA/64/0123  ลงวันที่ 31/3/64

9 งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณระบบเครือขาย สวนโครงสรางพื้นฐานและศูนยขอมูล         10,000,000.00 9,995,940.00      คัดเลือก 56 (1)(ข)
1. บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด

 9,902,850.00
9,961,700.00

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน)

9,630,000.00                 DGA/64/0125 ลงวันที่ 31/3/64

10
งานจางจัดทําเอกสารขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา
 100 ลานบาทขึ้นไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบการชี้แจงตอ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ

100,000.00            - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 100,000.00           บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 100,000.00                    PO.DGA/64/0129 ลงวันที่ 1/3/64

11 จางจัดงาน International Open Data Day 2021 ของ สพร. 490,000.00                     486,529.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด 486,529.00           บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด 485,000.00                    PO.DGA/64/0131 ลงวันที่ 2/3/64

12
งานจัดจางดําเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน (e-Learning) ที่สอดคลองกับทักษะดาน
ดิจิทัลที่จําเปนสําหรับขาราชการ

98,000.00              - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เลิรนเทค จํากัด 98,000.00            บริษัท เลิรนเทค จํากัด 98,000.00                      PO.DGA/64/0133 ลงวันที่ 10/3/64

13
งานจางตรวจประเมินความพรอมการดําเนินงานเทียบกับ มาตรฐานสากล ISO/IEC 
27001:2013 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

            497,550.00          497,550.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด            497,550.00 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 449,400.00                    PO.DGA/64/0134 ลงวันที่ 23/3/64

14
จางบริการรถตูโดยสารสําหรับงานจัดฝกอบรมการใชงานระบบบริหารงานและใหบริการ
ประชาชน ฯ ณ จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ 7-9 มี.ค. 64 และ จ. สระบุรี ระหวางวันที่ 14-16
 ม.ีค. 64

34,200.00              - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท พ.ีท.ีทรานส เอ็กซเพรส จํากัด 34,200.00            บริษัท พ.ีท.ีทรานส เอ็กซเพรส จํากัด 34,200.00                      PO.DGA/64/0142 ลงวันที่ 5/3/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2564
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 5 เมษายน 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2564
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 5 เมษายน 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

15
งานจัดจางบริการระบบการติดตอสื่อสารแบบออนไลนสําหรับหนวยงานภาครัฐผาน
อุปกรณสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat: G-Chat) ปงบประมาณ 2564

          8,400,000.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(จ)
งานจัดจางบริการระบบการติดตอสื่อสารแบบออนไลนสําหรับ
หนวยงานภาครัฐผานอุปกรณสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government 
Chat: G-Chat) ปงบประมาณ 2564

        8,400,000.00 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 8,400,000.00                 DGA/64/0145 ลงวันที่ 31/3/64

16 งานจัดซื้ออุปกรณไอทีสําหรับสํานักงาน               27,878.85 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท สหธุรกิจ จํากัด             27,878.85 งานจัดซื้ออุปกรณไอทีสําหรับสํานักงาน 26,862.35                      DGA/64/0146 ลงวันที่ 16/3/64

17
งานจัดจางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอโครงการเครือขายสื่อสารขอมูล
เชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) (เดิม CAT)

        94,000,000.00     93,000,000.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ค) บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)       93,000,000.00 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 93,000,000.00                DGA/64/0147 ลงวันที่ 31/3/64

18
งานจัดจางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอโครงการเครือขายสื่อสารขอมูล
เชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) (เดิม TOT)

92,200,000.00        92,200,000.00    เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ค) บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 92,199,918.60      บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 92,199,918.60                DGA/64/0148 ลงวันที 31/3/64

19
งานจางบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส สําหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลาง
เพื่อการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ (MAILGOTHAI)

        29,991,030.00     29,991,030.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ค) บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)       29,991,030.00 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 29,966,420.00                DGA/64/0149 ลงวันที่ 31/3/64

20
จางพัฒนาฟงกชันระบบงานการจัดสรรบัตรเลือกตั้งและการจับสลาก ดํารงตําแหนง
แทนผูตรวจการเลือกตั้ง

330,000.00            330,000.00         เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) นายจิตติ  กาหลง 330,000.00           นายจิตติ  กาหลง 300,000.00                    PO.DGA/64/0150 ลงวันที่ 16/3/64

21 จางอบรมการดูแลรักษาและการใชงาน Command Center 90,000.00              - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ออด-อี (ประเทศไทย) จํากัด 90,000.00            บริษัท ออด-อี (ประเทศไทย) จํากัด 90,000.00                      PO.DGA/64/0152 ลงวันที่ 24/3/64

22
ซื้อสิทธิ์ใชงาน web service สําหรับอุปกรณวัดกระแสไฟฟาแบบออนไลน จํานวน 15 
ชิ้น

8,025.00                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ครอสอินเตอร จํากัด 8,025.00              บริษัท ครอสอินเตอร จํากัด 8,025.00                       PO.DGA/64/0153 ลงวันที่ 17/3/64

23
คาตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสประเภทองคกร Enterprise Certificate อายุ 1 ป 
ตั้งแตวันที่ 3/4/64-2/4/65

3,210.00                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 3,210.00              บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 3,210.00                       
ใบเสนอราคา บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด เลขที่ 

QUO-C-06-3910-1-1-21-000618 ลงวันที่ 25/3/64

24 คาตออายุสมาชิกวารสาร "เอกสารภาษีอากร" 12 ฉบับ ตั้งแตเดือนก.ค. 64-มิ.ย. 65                 2,000.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด               2,000.00 บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด                        2,000.00 ใบแจงหนี้ No.00000007315/03/64 ลงวันที่ 23/4/64

25 งานจางบริการประชุมทางไกลออนไลน (GIN CONFERENCE) 13,000,000.00        12,990,000.00    เฉพาะเจาะจง 56 (2)(จ) บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 12,990,000.00      บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 12,960,000.00                DGA/64/0159 ลงวันที่ 31/3/64

26
งานจางบํารุงรักษา และตออายุลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําหรับระบบฐานขอมูลดานการขาว 
ระยะที่ 2 ของศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 6
 เดือน)

400,000.00            399,752.00         เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท พีพลัส วิชั่นส จํากัด 399,752.00           บริษัท พีพลัส วิชั่นส จํากัด 385,000.00                    PO.DGA/64/0160 ลงวันที่ 31/3/64

27
งานจางแปลขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ

4,900.00                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) นางสาวเทวิกา นกนอย 4,900.00              นางสาวเทวิกา นกนอย 4,900.00                       PO.DGA/64/0161 ลงวันที่ 31/3/64

28
จางถายเอกสารหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงกําหนดการฝกอบรมหลักสูตร รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง (รอส.) รุนที่ 8 (e-Government Program for
 Chief Executive Officer: e-GCEO#8)

4,001.80                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 4,001.80              บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 4,001.80                       เลมที่ 412 เลขที่ 20561 ลงวันที่ 1/3/64
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29 จางซอมประตูหองทํางานชั้น 17 จํานวน 2 บาน (หอง IT และ CMD) 3,000.00                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) นายโสนที  ตันกูล 3,000.00              นายโสนที  ตันกูล 3,000.00                       ใบสําคัญรับเงิน  ลงวันที่ 6/4/64

30 จางซักทําความสะอาดเกาอี้อารมแชร จํานวน 2 ตัว 1,284.00                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ซักพรมไทย เซอรวิส จํากัด 1,284.00              บริษัท ซักพรมไทย เซอรวิส จํากัด 1,284.00                       T03214   ลงวันที่ 6/4/64

31 ซื้อชามใสอาหาร จํานวน 6 ใบ 50.00                    - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ซักพรมไทย เซอรวิส จํากัด 50.00                  บริษัท ซักพรมไทย เซอรวิส จํากัด 50.00                            ใบรับรองแทนใบเสร็จ   ลงวันที่ 6/4/64

32 ซื้อที่แขวนอุปกรณทําความสะอาด จํานวน 25 อัน 155.00                  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ซักพรมไทย เซอรวิส จํากัด 155.00                 บริษัท ซักพรมไทย เซอรวิส จํากัด 155.00                          ใบรับรองแทนใบเสร็จ  ลงวันที่ 8/4/64

33 ซื้อของเยี่ยมปวย คุณปริวุฒิ  ไชยพล  กลุมงาน DD1 990.00                  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ซักพรมไทย เซอรวิส จํากัด 990.00                 บริษัท ซักพรมไทย เซอรวิส จํากัด 990.00                          ใบรับรองแทนใบเสร็จ   ลงวันที่ 5/4/64

34
จางถายเอกสารพรอมเขาเลม สําหรับจัดทําเอกสารประกอบการนําเสนอ (ราง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 เพื่อนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี

4,365.60                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 4,365.60              บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 4,365.60                       เลมที่ 412 เลขที่ 20574   ลงวันที่ 12/4/64

35 จางทําตรายาง จํานวน 4 อัน 727.60                  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 727.60                 หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 727.60                          LV6401720   ลงวันที่ 15/4/64

36
ซื้ออุปกรณ สําหรับตกแตงสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต "ครอบครัว สพร. สืบ
สานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 เม.ย. 64

2,111.00                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 2,111.00              หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 2,111.00                       ใบรับรองแทนใบเสร็จ   ลงวันที่ 17/4/64

37
ซื้อสติ๊กเกอร และบัตรรถ 3 เลม เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต "ครอบครัว สพร. สืบสาน
วันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 เม.ย. 64

131.00                  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขา เซ็นจูรี่พญาไท 131.00                 บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขา เซ็นจูรี่พญาไท 131.00                          5017803211001410   ลงวันที่ 19/4/64

38
ซื้อกระเชาดอกไม จํานวน 1 กระเชา เพื่อมอบใหกับ นายภุชงค  อุทโยภาศ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ (ดานเทคโนโลยีดิจิทัล) เพื่อแสดงความยินดีที่เปนคนไทยคนแรกที่ไดรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ ASIA HPC Leadership Awards 2021

750.00                  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) ใหมเรืองศรีออคิด 750.00                 ใหมเรืองศรีออคิด 750.00                          เลมที่ 813 เลขที่ 40637   ลงวันที่ 17/4/64

39 ซื้อของเยี่ยมปวย คุณรณชัย  โชติรุงโรจน กลุมงาน DD1 921.00                  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาพระราม9 921.00                 บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาพระราม9 921.00                          0011003211163627   ลงวันที่ 22/4/64

40
ซื้ออุปกรณเพื่อจัดฝกอบรมการใชงานระบบสนับสนุนการดําเนินงานและการใหบริการ
ประชาชน

322.00                  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 322.00                 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 322.00                          ง111331060005194   ลงวันที่ 6/4/64

41 ซื้อหนากากอนามัย 1 กลอง 99.00                    - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) Central Watson Co.,Ltd. 99.00                  Central Watson Co.,Ltd. 99.00                            002612098   ลงวันที่ 6/4/64

42 จางพนยาฆาเชื้อโรคภายในสํานักงานชั้น 17 14,980.00              - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท คลีน พลัส (ประเทศไทย) จํากัด 14,980.00            บริษัท คลีน พลัส (ประเทศไทย) จํากัด 14,980.00                      INV.0364-11   ลงวันที่ 23/4/64
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43 ซื้อโพลาสเปรย จํานวน 36 กระปอง 7,665.48                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เด็กทอย จํากัด 7,665.48              บริษัท เด็กทอย จํากัด 7,665.48                       6403006   ลงวันที่  19/4/64

44 จางซอมเครื่องปรับอากาศหองประชุม 1601 ชั้น 16 11,449.00              - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 11,449.00            บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 11,449.00                      R 6403025   ลงวันที่  29/4/64

45 จางทําโลหพรอมกลอง จํานวน 3 อัน 3,300.00                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) ราน รัตนศิลปกร 3,300.00              ราน รัตนศิลปกร 3,300.00                       บิลเงินสด   ลงวันที่ 29/4/64

46 ซื้อชอดอกไมสด จํานวน 3 ชอ 2,400.00                - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) รานดอกไม ฮิดเดนฟลาวเวอร 2,400.00              รานดอกไม ฮิดเดนฟลาวเวอร 2,400.00                       บิลเงินสด   ลงวันที่ 30/4/64

47 ซื้อผาคลุมเกาอี้ และโตะ                 4,340.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) ราน อ5 ผาคลุมเกาอี้               4,340.00 ราน อ5 ผาคลุมเกาอี้ 4,340.00                       126  ลงวันที่ 29/4/64

48 ซื้อปมน้ําพุ และสายสงน้ําทอน้ําไทย                   220.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)                  220.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 220.00                          582973

49 ซื้อเกาอี้พลาสติกสีขาว จํานวน 10 ตัว                 2,500.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)               2,500.00 บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 2,500.00                       982103277 ลงวันที่  ลงวันที่ 30/3/64

50 ซื้อกระดาษเช็ดหนาคลีเน็กซบียู จํานวน 4 กลอง                   112.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)                  112.00 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 112.00                          S066246403310001 ลงวันที่ 31/3/64

51 ซื้อกระดาษเช็ดหนาคลีเน็กซไวทฟลอรัล จํานวน 4 กลอง                     56.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)                   56.00 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 56.00                            S083726403310001 ลงวันที่ 31/3/64
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