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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
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1 จ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือจัดโครงการประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม     ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/2/2563
ยุทธศาสตร์ในแผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2558-2564) วงเงินงบประมาณ
พ้ืนท่ีด้านอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก ระหว่างวันท่ี 26-28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

2 จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ          31,500.00         31,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ศุภสุทธิเวช นายสมชาย ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือจัดโครงการประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม     ราคาท่ีเสนอ 31,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 31,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/2/2563
ยุทธศาสตร์ในแผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2558-2564) วงเงินงบประมาณ
พ้ืนท่ีด้านอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก ระหว่างวันท่ี 26-28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

3 จ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทิน่ัม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทิน่ัม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
เพ่ือจัดโครงการฝึกอบรม เร่ือง การเขียนแผนงาน/โครงการ และการบริหาร     ประตูน้ า ประตูน้ า เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/2/2563
โครงการแบบมืออาชีพ วันพฤหัสบดีท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
โนโวเทล กรุงเทพ แพลทิน่ัม ประตูน้ า

4 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง          27,000.00         27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
วันท่ี 9-11 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา 3 วัน จ านวน 2 คัน     ราคาท่ีเสนอ 27,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/2/2563
ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี 27 มกราคม 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน วงเงินงบประมาณ
27,000.-บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

5 จัดซ้ือของท่ีระลึก            8,969.00           8,969.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือเข้าร่วมการประชุม Joint Regional High-Level Conference     ราคาท่ีเสนอ 8,969.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,969.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/2/2563
ในหัวข้อ Foreign Terrorist Fighters-Addressing Current Challenges วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 10-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

6 จัดซ้ือกล่องเก็บเอกสาร (เพ่ิมเติม) เพ่ือใช้ในงานราชการ จ านวน 200 กล่อง          12,000.05         12,000.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
    ราคาท่ีเสนอ 12,000.05 บาท ราคาท่ีจ้าง 12,000.05 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/2/2563

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร. 1
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7 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานราชการ (ส านักงาน/กลุ่มงาน)          22,413.99         22,413.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ฮาร์ดดิสก์ SSD 2.5" 240GB SATA WD 5 ลูก     ราคาท่ีเสนอ 22,413.99 บาท ราคาท่ีจ้าง 22,413.99 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/2/2563
แรมพีซี 4GB DDR3L/1600 1 ตัว วงเงินงบประมาณ
แรมพีซี 4GB DDR3/1600 3 ตัว
แรมพีซี 4GB DDR4/2400 1 ตัว
แผ่น DVD-R 4 แพ็ค
แผ่น CD-R 700MB 5 แพ็ค

8 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 12-14          40,500.00         40,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา 3 วัน จ านวน 3 คัน ตามใบเสนอราคา     ราคาท่ีเสนอ 40,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/2/2563
ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 40,500.-บาท วงเงินงบประมาณ
(ส่ีหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

9 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท โรงแรม วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
    ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/2/2563

วงเงินงบประมาณ

10 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท โรงแรม วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/2/2563

วงเงินงบประมาณ

11 เช่ารถตู้โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 2 คัน/          14,000.00         14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธพร คงสุนทร นายยุทธพร คงสุนทร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
2 วัน ระหว่างวันท่ี 28-29 กุมภาพันธ์ 2563     ราคาท่ีเสนอ 14,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 14,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/2/2563

วงเงินงบประมาณ

12 เช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน/3 วัน ระหว่างวันท่ี 11-13 ก.พ. 63          18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ พลายแก้ว นายอติชาติ พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 18,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/2/2563

วงเงินงบประมาณ
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13 PRIVACY, LAW  ENFORCEMENT, AND NATIONAL SECURITY            9,372.60           9,372.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
จ านวน 1 เล่ม (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/2/2563
MARITIME SECURITY AND THE LAW OF THE SEA จ านวน 1 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 9,372.60 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,372.60 บาท วงเงินงบประมาณ
MARITIME SECURITY AND THE LAW OF THE SEA จ านวน 1 เล่ม
NON-TRADITIONAL SECURITY ISSUES AND THE SOUTH CHINASEA
จ านวน 1 เล่ม

14 จัดซ้ือซองใส่เอกสาร (ส านัก/กลุ่มงาน)          50,837.00         50,837.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/2/2563
ราคาท่ีเสนอ 50,837.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 50,837.00 บาท วงเงินงบประมาณ

15 จัดจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์และตรวจสอบโทรศัพท์พ้ืนฐาน (ภายนอก)            1,070.00           1,070.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ของ ฝอ.ลมช. ตามใบเสนอราคาเลขท่ี SITE/9662 ลงวันท่ี 12 ก.พ. ราคาท่ีเสนอ 1,070.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,070.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/2/2563
2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,070 บาท (หน่ึงพันเจ็ดสิบบาท) ซ่ึงรวม วงเงินงบประมาณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

16 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรท ไชน่า มิลเลนเนียม บริษัท เกรท ไชน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จ านวน 1 งาน ในวันอังคารท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเช่าห้องประชุม (ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/2/2563
จ านวน 1 ห้อง จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 15,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
(หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

17 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และสายส่งสัญญาญ จ านวน 8 รายการ          39,108.50         39,108.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลต้ิง บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลต้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/2/2563
ราคาท่ีเสนอ 39,108.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 39,108.50 บาท วงเงินงบประมาณ

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และสายส่งสัญญาญ จ านวน 7 รายการ          44,640.00         44,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/2/2563
ราคาท่ีเสนอ 44,640.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 44,640.00 บาท วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร. 1

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงาน/กลุ่มงาน)        180,615.72       180,615.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน     ราคาท่ีเสนอ 180,615.72 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,615.72 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/2/2563
- สตป. จ านวนเงิน 56,028.11 บาท วงเงินงบประมาณ
- ฝอ.ลมช. จ านวนเงิน 19,256.85 บาท
- กบท. จ านวนเงิน 16,133.16 บาท
- สล.คปต. จ านวนเงิน 79,665.83 บาท
- สนผ. จ านวนเงิน 9,531.77 บาท

20 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
    (โรงแรม รอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง) (โรงแรม รอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/2/2563

ราคาท่ีเสนอ 180,615.72 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,615.72 บาท วงเงินงบประมาณ

21 จ้างปรับปรุงห้องท างาน สล.คพส. และซ่อมแซมประตูกระจกท่ีก้ันระหว่าง          39,000.00         39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา ชมะรัตน์ นายธนา ชมะรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ศทส. และ ศปท. (งานอาคารสถานท่ี)     ราคาท่ีเสนอ 39,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 39,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/2/2563

วงเงินงบประมาณ

22 พิมพ์นบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ          42,800.00         42,800.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
(พ.ศ. 2562 - 2565) เพ่ิมเติม จ านวน 2,000 เล่ม     และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/2/2563

ราคาท่ีเสนอ 42,800.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 42,800.00 บาท วงเงินงบประมาณ

23 จัดจ้างพิมพ์เอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน          75,092.60         75,092.60 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
- สล.คปต. จ านวนเงิน 27,285.00 บาท     และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/2/2563
- สภน. จ านวนเงิน 7,730.75 บาท ราคาท่ีเสนอ 75,092.60 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,092.60 บาท วงเงินงบประมาณ
- สตป. จ านวนเงิน 1,139.55 บาท
- สชป. จ านวนเงิน 6,837.30 บาท
- สนผ. จ านวนเงิน 32,100.00 บาท

24 จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (สภช.)          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
เพ่ือจัดการประชุมส่วนราชการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดท าร่าง     (ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/2/2563
แผนป้องกันแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยามความรุงแรง ในวันอังคารท่ี 25 ก.พ. 63 ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตู



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร. 1

25 จัดซ้ือทะเบียนหนังสือรับ-ส่งเอกสาร (ส านัก/กลุ่มงาน)            8,399.50           8,399.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จ ากัด บริษัท สยามวิริยะกิจ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
    ราคาท่ีเสนอ 8,399.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,399.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/2/2563

วงเงินงบประมาณ

26 จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ของส านักงาน สภาความม่ันคงแห่งชาติ          30,559.20         30,559.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามใบเสนอราคาเลขท่ี SVGL/2562 -     (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/2/2563
010290 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ราคาท่ีเสนอ 30,559.20 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,559.20 บาท วงเงินงบประมาณ
30,559.20 บาท (สามหม่ืนห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทย่ีสิบสตางค์) 
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

27 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ              800.00              800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
    ราคาท่ีเสนอ 800.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 800.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/2/2563

วงเงินงบประมาณ

28 ซ้ือของท่ีระลึก            3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
- พานเบญจรงค์ 10 น้ิว บรรจุกล่องผ้าไหม     ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/2/2563

วงเงินงบประมาณ

29 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับผู้แทนหน่วยงานราชการ          28,000.00         28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
    ราคาท่ีเสนอ 28,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 28,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/2/2563

วงเงินงบประมาณ


