
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน ของ สชป.       18,126.30       18,163.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/รำคำท่ีเสนอ 18,163.30 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 18,163.30 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 01/08/2561

วงเงินงบประมำณ
2 จ้ำงซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศทส.)         6,099.00         6,099.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

เซอร์วิส จ ำกัด เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 1/8/2561
รำคำท่ีเสนอ 6,099 บำท รำคำท่ีจ้ำง 6,099 บำท วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ ำนวน 16 รำยกำร 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก. รุ่งโรฒณ์บริกำร บจก. รุ่งโรฒณ์บริกำร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
(2525)/รำคำท่ีเสนอ (2525)/รำคำท่ีซ้ือ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 01/08/2561
32,190 บำท 32,190 บำท วงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงเช่ำห้องประชุมโครงกำรประชุมส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อมำรี วอเตอร์เกท กรุงเทพ บริษัท อมำรี วอเตอร์เกท กรุงเทพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
พิจำรณำร่ำง แผนกำรขับเคล่ือนแผนบริหำรจัดกำรชำยแดน จ ำกัด/รำคำท่ีเสนอ จ ำกัด/รำคำท่ีจ้ำง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 02/08/2561
ด้ำนควำมม่ันคง (พ.ศ. 2559-2564) ของ สชป. 7,500 บำท 7,500 บำท วงเงินงบประมำณ

5 จัดซ้ือของท่ีระลึกในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนร่วมว่ำด้วย        20,000.00       19,900.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ควำมร่วมมือด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติ /รำคำท่ีเสนอ 19,900 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 19,900 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 02/08/2561
ภำยใต้กรอบ BIMSTEC คร้ังท่ี 8 (BIMSTEC Joint Working Group 
on Counter Terrorism and Transnational Crime) วันท่ี 12-15
 ส.ค 61 ณ กรุงธำกำ สำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ ของ สภช. วงเงินงบประมำณ

6 จัดซ้ือของท่ีระลึกในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนร่วมว่ำด้วย         8,726.00         8,726.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำรำยณ์ภัณฑ์ จ ำกัด บริษัท นำรำยณ์ภัณฑ์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
ควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมม่ันคงระหว่ำงไทยกับเวียดนำม /รำคำท่ีเสนอ 8,726 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 8,726 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 2/8/2561
คร้ังท่ี 10  ระหว่ำงวันท่ี 4-8 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมแดวู วงเงินงบประมำณ
เมืองฮำนอย สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ของ สชป.

7 จ้ำงเช่ำรถในพ้ืนท่ี ณ จังหวัดสงขลำและปัตตำนี (สชต.)       16,000.00       16,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฎฐ์พงษ์ จินดำวงศ์ นำยณัฎฐ์พงษ์ จินดำวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
/รำคำท่ีเสนอ 16,000 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 16,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 2/8/2561

วงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือของท่ีระลึกในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนร่วมว่ำด้วย       15,800.00       15,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมม่ันคงระหว่ำงไทยกับเวียดนำม /รำคำท่ีเสนอ 15,800 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 15,800 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 3/8/2561
คร้ังท่ี 10  ระหว่ำงวันท่ี 4-8 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมแดวู วงเงินงบประมำณ
เมืองฮำนอย สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ของ สชป.

9 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ของ สตป.         8,000.00         8,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เพ็ชรทวีโชค ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เพ็ชรทวีโชค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/รำคำท่ีเสนอ 1,460 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 1,460 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 3/8/2561

วงเงินงบประมำณ
10 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ของ สตป.         8,000.00         8,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไพศำลพลังไทย จ ำกัด บริษัท ไพศำลพลังไทย จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

/รำคำท่ีเสนอ 1,460 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 1,460 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 3/8/2561
วงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   ๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1
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สขร 1

11 จ้ำงก ำจัดหนู ปลวก และแมลง อำคำร สมช.และอำคำร 20 ช้ัน 3         5,500.00         5,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์  เพสท์ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เพำเวอร์  เพสท์ กรุ๊ป จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
รำคำท่ีเสนอ 55,000 บำท รำคำท่ีซ้ือ 55,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 6/8/2561

วงเงินงบประมำณ

12 เช่ำรถยนต์โดยสำรพร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิงและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ณ จังหวัด 21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฎฐ์พงษ์ จินดำวงศ์ นำยณัฎฐ์พงษ์ จินดำวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
สงขลำ ของ สชต. /รำคำท่ีเสนอ ๒1,000 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 21,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 8/8/2561

วงเงินงบประมำณ

13 เช่ำรถยนต์โดยสำรพร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิงและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ณ จังหวัด 4,600.00 4,600.00 เฉพำะเจำะจง ทะเลตรังดอทคอม ทะเลรังดอทคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ตรัง /รำคำท่ีเสนอ 4,600 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 4,600 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/08/2561

วงเงินงบประมำณ
14 เช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศเพ่ือใช้ในต่ำงประเทศ สภช. 200,000.00 200,000.00 เฉพำะเจำะจง JINIA ENTERPRISE JINIA ENTERPRISE มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

/รำคำท่ีเสนอ 90,009.10 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 90,009.10 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/08/2561
วงเงินงบประมำณ

15 จ้ำงท ำบอร์ดนิทรรศกำร 19,637.71 19,637.71 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอพดำ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท แอพดำ กรุ๊ป จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
/รำคำท่ีเสนอ 19,637.71 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 19,637.71 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 15/06/2561

วงเงินงบประมำณ
16 จ้ำงเช่ำรถยนต์โดยสำรพร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิงและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในปัตตำนี) 70,300.00 70,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฎฐ์พงษ์ จินดำวงศ์ นำยณัฎฐ์พงษ์ จินดำวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

พ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดสงขลำ จังหวัดยะลำ และจังหวัด /รำคำท่ีเสนอ 70,300 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 70,300 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 17/08/2561
ปัตตำนี) ของ สชต. วงเงินงบประมำณ

17 จ้ำงเปล่ียนอุปกรณ์ส่วนควบลิฟต์โดยสำรของ สมช. 12,615.30 12,625.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/รำคำท่ีเสนอ 12,625.30 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 12,625.30 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 17/02/2561

วงเงินงบประมำณ
18 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เก้ำอ้ี 9 ตัว) ส ำหรับกำรจัดเตรียมห้องท ำงำน 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน B.L.เบำะยนต์ โซฟำ ร้ำน B.L.เบำะยนต์ โซฟำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ของ รอง ลมช. ดนัยฯ โดยนำยภิญโญ  มีเสียง โดยนำยภิญโญ  มีเสียง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 21/08/2561
/รำคำท่ีเสนอ 18,000 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 18,000 บำท วงเงินงบประมำณ

19 ซ้ือของสัมมนำคุณในกำรดูงำน         6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/รำคำท่ีเสนอ 6,000 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 6,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 21/08/2561

วงเงินงบประมำณ
20 จัดจ้ำงห้องประชุม       12,000.00       12,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

/รำคำท่ีเสนอ 12,000 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 12,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2561
วงเงินงบประมำณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม ๒๕๖1
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21 ซ้ือจัดซ้ือของท่ีระลึก (สชต.) ณ ประเทศมำเลเซีย 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/รำคำท่ีเสนอ 30,000 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 30,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 23/08/2561

วงเงินงบประมำณ
22 จ้ำงพิมพ์หนังสือรำยงำนสภำวะประเทศด้ำนควำมม่ันคง พ.ศ.๒๕๖๐     149,800.00 149,800.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ของ สมช.(กพอ.) รำชกิจจำนุเบกษำ รำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/08/2561
/รำคำท่ีเสนอ 149,800 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 149,800 บำท วงเงินงบประมำณ

23 จ้ำงพิมพ์หนังสือผลกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ       89,880.00       89,880.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ประจ ำปี ๒๕๖๑ (C-MEX ๑๘) ของ สตป. รำชกิจจำนุเบกษำ รำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 28/08/2561

/รำคำท่ีเสนอ 89,880 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 89,880 บำท วงเงินงบประมำณ

24
จ้ำงพิมพ์หนังสือแผนกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมควำมม่ันคงของชำติ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 151,500.00 151,500.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

รำชกิจจำนุเบกษำ รำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 28/08/2561
/รำคำท่ีเสนอ 151,500 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 151,500 บำท วงเงินงบประมำณ

25 จ้ำงพิมพ์หนังสือและแผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติฯ 158,580.00 158,580.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
รำชกิจจำนุเบกษำ รำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 28/08/2561
/รำคำท่ีเสนอ 158,580 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 158,580 บำท วงเงินงบประมำณ

26 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 11,981.12 11,981.12 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด(มหำชน) นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
/รำคำท่ีเสนอ 11,981.12 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 11,981.12 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 28/08/2561

วงเงินงบประมำณ
27 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงำนรำชกำร 6,600.00 6,073.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ่ียมรุ่งเร่ือง โดยนำยสุเมธ ร้ำนเอ่ียมรุ่งเร่ือง โดยนำยสุเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

เอ่ียมชีรำงกูร เอ่ียมชีรำงกูร เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 29/08/2561
/รำคำท่ีเสนอ 6,073 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 6,073 บำท วงเงินงบประมำณ

28 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ ของ สชป. 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ำกัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/รำคำท่ีเสนอ 9,000 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 9,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 29/08/2561

วงเงินงบประมำณ
29 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กบค,พอย,พอย.อำคำรสถำนท่ีและพอย.ยำนพำหนะ)       58,643.73       58,643.73 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด(มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด(มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

/รำคำท่ีเสนอ 58,643.73 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 58,643.73 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 29/08/2561
วงเงินงบประมำณ

30 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง สตป.         7,000.00         7,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สกุลทอง ทับกวำง จ ำกัด บริษัท สกุลทอง ทับกวำง จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
/รำคำท่ีเสนอ 1,300 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 1,300 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 29/08/2561

วงเงินงบประมำณ
31 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง สตป.         7,000.00         7,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด นิคมปิโตรเลียม ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด นิคมปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561

/รำคำท่ีเสนอ 1,340 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 1,340 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 29/08/2561
วงเงินงบประมำณ
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32 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง สตป.         7,000.00         7,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บุญภำปิโตรเลียม จ ำกัด บริษัท บุญภำปิโตรเลียม จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2561
/รำคำท่ีเสนอ 1,240 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 1,240 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 29/08/2561

วงเงินงบประมำณ
33 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง สตป.         7,000.00         7,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัดเพ่ิมพูนเซอร์วิส ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัดเพ่ิมพูนเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2561

/รำคำท่ีเสนอ 1,090 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 1,090 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 29/08/2561
วงเงินงบประมำณ

34 จ้ำงเช่ำรถยนต์โดยสำรพร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิงและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ณ     316,500.00     316,500.00 เฉพำะเจำะจง Merry World Holidays  Limousine Merry World Holidays  Limousine มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ประเทศมำเลเซีย Sdn Bhd Sdn Bhd เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 30/08/2561

/รำคำท่ีเสนอ 316,500 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 316,500 บำท วงเงินงบประมำณ
35 เช่ำห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ของ สมช. (สปภ.)         5,000.00         5,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทิพย์วิมำนทอง จ ำกัด บริษัท ทิพย์วิมำนทอง จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

/รำคำท่ีเสนอ 5,000 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 5,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/08/2561
วงเงินงบประมำณ

36 เช่ำห้องประชุมส ำหรับจัดประชุม       12,000.00       12,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ ำกัด บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/รำคำท่ีเสนอ 12,000 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 12,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/08/2561

วงเงินงบประมำณ
37 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน       11,834.20       11,834.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด(มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด(มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

/รำคำท่ีเสนอ 11,834.20 บำท /รำคำท่ีซ้ือ 11,834.20 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/08/2561
วงเงินงบประมำณ


