
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ฝอ.ผช.ลมช) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน            5,109.05           5,109.05 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
รำคำท่ีเสนอ 5,109.05 บำท รำคำท่ีจ้ำง 5,109.05 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 3/11/2563

วงเงินงบประมำณ

2 พิมพ์คู่มือของคณะท่ีปรึกษำของสภำ มช. จ ำนวน 200 เล่ม          25,680.00         25,680.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
และรำชกิจจำนุเบกษำ และรำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 3/11/2563
รำคำท่ีเสนอ 25,680.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 25,680.00 บำท วงเงินงบประมำณ

3 จ้ำงเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ (กมท.) เพ่ือจัดโครงกำรติดตำมและ          15,000.00         15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกนัย ณ ระนอง นำยเอกนัย ณ ระนอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2564
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรแผนควำมม่ันคงแห่งชำติทำงทะเล รำคำท่ีเสนอ 15,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 15,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 3/11/2563
(พ.ศ. 2558-2564) ในพ้ืนท่ีด้ำนอันดำมัน ระหว่ำงวันท่ี 4-6 พ.ย. 2563 วงเงินงบประมำณ
ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง

4 ผงหมึก จ ำนวน 5 รำยกำร ดังน้ี          43,763.00         43,763.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2564
1. HP รุ่น CE400X/XC จ ำนวน 2 กล่องๆละ 7,169.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 43,763.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 43,763.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 3/11/2563
รวมเป็นเงิน 14,338.00 บำท วงเงินงบประมำณ
2. HP รุ่น CE401A จ ำนวน 1 กล่องๆละ 7,597.00 บำท
3. HP รุ่น CE402A จ ำนวน 1 กล่องๆละ 7,597.00 บำท
4. HP รุ่น CE403A จ ำนวน 1 กล่องๆละ 7,597.00 บำท
5. HP รุ่น CE281A จ ำนวน 1 กล่องๆละ 6,634.00 บำท
รวม 5 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงิน 43,763.00 บำท

5 จ้ำงเช่ำห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กพบ.) เพ่ือจัดโครงกำรสัมมนำ          15,000.00         15,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เกรทไชน่ำ มิลเลนเนียม บริษัท เกรทไชน่ำ มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
เชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในของ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (ไทยแลนด์) จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 5/11/2563
สมช. ในวันพุธท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ รำคำท่ีเสนอ 15,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 15,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ
กรุงเทพฯ

6 จัดจ้ำงย้ำยจุดติดต้ังโทรศัทพ์และเพ่ิมเติมจุดติดต้ังส ำหรับโทรสำร            5,350.00           5,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ตำมใบเสนอรำคำเลขท่ี บบน.2.3.1./1451 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563 รำคำท่ีเสนอ 5,350.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 5,350.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 6/11/2563
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 5,350 บำท (ห้ำพันสำมร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) วงเงินงบประมำณ
ซ่ึงรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

7 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศจ ำนวน 1 คัน/4 วัน ระหว่ำงวันท่ี 8-11 พ.ย 2563          26,000.00         26,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมปอง  คงสม นำยสมปอง  คงสม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
รำคำท่ีเสนอ 26,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 26,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 6/11/2563

วงเงินงบประมำณ

8 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง และพนักงำนขับรถ          40,500.00         40,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฎฐ์พงษ์  จินดำวงศ์ นำยณัฎฐ์พงษ์  จินดำวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
จ ำนวน 3 คัน/3 วัน ระหว่ำงวันท่ี 17-19 พฤศจิกำยน 2563 รำคำท่ีเสนอ 40,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 40,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 9/11/2563

วงเงินงบประมำณ

9 จ้ำงเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ (กชป.) เพ่ือเข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำน            3,500.00           3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมปอง  คงสม นำยสมปอง  คงสม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2564
ด้ำนเทคนิคฝ่ำยไทยส ำหรับช้ีจุดพิกัดเช่ือต่อด่ำนสะเดำ-บูกิตกำยูฮิตัม รำคำท่ีเสนอ 3,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 9/11/2563
คร้ังท่ี 2/2563 ในวันอังคำรท่ี 10 พ.ย. 2563 ณ อำคำรท่ีท ำกำร วงเงินงบประมำณ
ด่ำนศุลกำกรสะเดำ จ.สงขลำ

10 จัดซ้ือของท่ีระลึก (กภช.) เพ่ือมอบส ำหรับกำรเข้ำเย่ียมคำรวะและ 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์  พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์  พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
หำรือข้อรำชกำร นำย Seyed Reza Nobakhti เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐ รำคำท่ีเสนอ 2,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/11/2563
อิสลำมอิหร่ำนประจ ำประเทศไทย ในวันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 วงเงินงบประมำณ
ณ ห้องสิทธิเศวตศิลำ

11 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย 40,500.00 40,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยอติชำติ  พลำยแก้ว นำยอติชำติ  พลำยแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
เพ่ือปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน 3 คัน/3 วัน รำคำท่ีเสนอ 40,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 40,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/11/2563

วงเงินงบประมำณ

12 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 2 วัน          40,000.00         40,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บำย กะตะธำนี โรงแรมเดอะริเวอร์รี บำย กะตะธำนี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
รำคำท่ีเสนอ 40,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 40,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/11/2563

วงเงินงบประมำณ

13 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับใช้จัดประชุมหำรือฯ จ ำนวน 1 วัน          10,000.00         10,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมไอบิส สไตส์ กรุงเทพ ข้ำวสำร โรงแรมไอบิส สไตส์ กรุงเทพ ข้ำวสำร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
เวียงใต้ เวียงใต้ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 12/11/2563
รำคำท่ีเสนอ 10,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 10,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ

14 จัดซ้ือของท่ีระลึก (กภช.) เข้ำเย่ียมคำรวะของนำย Allan Mckinnon            2,500.00           2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์  พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์  พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
เอกอัครรำชทูตออสเตรเลียประจ ำประเทศไทย ในวันศุกร์ท่ี 13 พ.ย. 2563 รำคำท่ีเสนอ 2,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 12/11/2563
ณ ห้องรับรองสิทธิเศวตศิลำ สมช. ท ำเนียบรัฐบำล วงเงินงบประมำณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

15 ของท่ีระลึก (กล่องทองเต็ม ขนำด 7*10 น้ิว พร้อมกล่องแดง)            3,000.00           3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำรำยภัณฑ์ จ ำกัด บริษัท นำรำยภัณฑ์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2564
รำคำท่ีเสนอ 3,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 12/11/2563

วงเงินงบประมำณ

16 เช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563          15,000.00         15,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรม Grande Centre Point เพลินจิต โรงแรม Grande Centre Point เพลินจิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
รำคำท่ีเสนอ 15,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 15,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 16/11/2563

วงเงินงบประมำณ

17 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน/2 วัน ระหว่ำงวันท่ี 18-19 พ.ย. 2563         13,000.00         13,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมปอง  คงสม นำยสมปอง  คงสม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
รำคำท่ีเสนอ 13,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 13,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 17/11/2563

วงเงินงบประมำณ

18 จ้ำงเช่ำห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กมท.) เพ่ือจัดประชุมคณะอนุกรรรมกำร          20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนควำมม่ันคงแห่งชำติทำงทะเล รำคำท่ีเสนอ 20,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 20,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/11/2563
คร้ังท่ี 2/2563 ในวันจันทร์ท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมอนันตรำ วงเงินงบประมำณ
สยำม กรุงเทพฯ

19 ซ้ือของท่ีระลึก            3,000.00           3,000.00 เฉพำะเจำะจง คณะบุคคลช่อฟ้ำ คณะบุคคลช่อฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
-เรือสุพรรณหงษ์ (เล็ก) + ขยำยกรอบ รำคำท่ีเสนอ 3,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/11/2563

วงเงินงบประมำณ

20 ซ้ือพวงมำลำดอกไม้สด (กบส.) จ ำนวน 1 พวง 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง วิรัชออร์ซิเดย์ฟำร์ม วิรัชออร์ซิเดย์ฟำร์ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
เพ่ือเข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสรณ์ รำคำท่ีเสนอ 4,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 23/11/2563
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เน่ืองในวันคล้ำยวันสวรรคต วงเงินงบประมำณ
พุทธศักรำช 2563 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563 ณ สวนลุมพินี

21 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน/2 วัน ระหว่ำงวันท่ี 25-26 พ.ย. 2563 13,000.00 13,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมปอง  คงสม นำยสมปอง  คงสม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
รำคำท่ีเสนอ 13,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 23/11/2563

วงเงินงบประมำณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

22 จัดจ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำอำคำร 20 ช้ัน 3 ด้ำนฝ่ังตะวันตก            5,000.00           5,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
(งำนอำคำรสถำนท่ี) รำคำท่ีเสนอ 5,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 5,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/11/2563
- ร้ือกระเบ้ืองติดผนังบำงส่วนเพ่ือซ่อมแซมท่อน้ ำและก๊อกน้ ำ วงเงินงบประมำณ
- ติดต้ังท่อน้ ำและก๊อกน้ ำกลับคืน
- ซ่อมแซม/ทำสีฝ้ำเพดำนห้องควบคุมวิทยุส่ือสำรของ สลน.

23 จัดซ้ือทะเบียนหนังสือส่ง สีน้ ำตำล (กบท.)            2,996.00           2,996.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมวิริยะกิจ จ ำกัด บริษัท สยำมวิริยะกิจ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
รำคำท่ีเสนอ 2,996.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,996.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/11/2563

วงเงินงบประมำณ

24 จ้ำงท ำตรำยำง (ส ำนัก/กอง/กลุ่มงำน)            4,040.00           4,040.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลตรำยำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลตรำยำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2564
และกำรพิมพ์ และกำรพิมพ์ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/11/2563
รำคำท่ีเสนอ 4,040.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,040.00 บำท วงเงินงบประมำณ

25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร          28,720.00         28,720.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
รำคำท่ีเสนอ 28,720.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 28,720.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 26/11/2563

วงเงินงบประมำณ

26 จ้ำงรถโดยสำรปรับอำกำศ (กชป.) จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร          40,500.00         40,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ำกัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์ควำมม่ันคงชำยแดนและตรวจสภำพพ้ืนท่ี รำคำท่ีเสนอ 40,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 40,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 26/11/2563
ท่ีมีปัญหำเขตแดนในพ้ืนท่ี จังหวัดบึงกำฬ และจังหวัดนครพนม วงเงินงบประมำณ
ระหว่ำงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม 2563 ณ จังหวัดหนองคำย
(พ้ืนท่ีดอนสังคี อ.โพนพิสัย) จังหวัดบึงกำฬ (พ้ืนท่ีดอนท่ำศิริขันธ์ อ.บุ้งกล้ำ)
และจังหวัดนครพนม (บริเวณพ้ืนท่ีสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งท่ี 3
นครพนม-ค ำม่วง)

27 เช่ำรถยนต์โดยสำร พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง และพนักงำนขับรถ            9,000.00           9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฎฐ์พงษ์  จินดำวงศ์ นำยณัฎฐ์พงษ์  จินดำวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
จ ำนวน 1 คัน/2 วัน ระหว่ำงวันท่ี 28 - 29 พฤศจิกำยน 2563 รำคำท่ีเสนอ 9,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 9,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/11/2563

วงเงินงบประมำณ

28 จัดซ้ือซองจดหมำย (กบท.)            2,030.00           2,030.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 30/11/2563
รำคำท่ีเสนอ 2,030.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,030.00 บำท วงเงินงบประมำณ


