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1 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุม เพ่ือวางแนวทางปรับปรุงฯ          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมซี เอส ปัตตานี โรงแรมซี เอส ปัตตานี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
จ านวน 1 วัน ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/12/2563

วงเงินงบประมาณ

2 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในการเดินทางในพ้ืนท่ี จชต.          25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
เพ่ือการปฏิบัติราชการฯ 2 คัน/3 วัน ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 25,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/12/2563

วงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้ จ านวน 1 พุ่ม (กบส.) เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมเน่ืองใน            4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/12/2563
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ
ในวันเสาร์ท่ี 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

4 จ้างพิมพ์แฟ้มเอกสาร กบท. จ้างพิมพ์หนังสือและแฟ้มเอกสาร กมท.        300,135.00       300,135.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/12/2563
ราคาท่ีเสนอ 300,135.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 300,135.00 บาท วงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือของท่ีระลึก (กภช.) เข้าเย่ียมคาราวะของนางสุจริตรา ดูไร            2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
(H.E. MAS. Suchitra Durai) ออท.อินเดียประจ าประเทศไทย ในวันพุธ ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/12/2563
ท่ี 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องรับรองสิทธิ วงเงินงบประมาณ
เศวตศิลา ช้ัน 2 สมช. ท าเนียบรัฐบาล

6 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ          27,000.00         27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
จ านวน 2 คัน/3 วัน ระหว่างวันท่ี 8 - 10 ธันวาคม 2563 ราคาท่ีเสนอ 27,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/12/2563

วงเงินงบประมาณ

7 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/3 วัน ระหว่างวันท่ี 15-18 ธันวาคม          50,000.00         50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม แคนทาร่ี เบย์ ระยอง โรงแรม แคนทาร่ี เบย์ ระยอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
2563 ราคาท่ีเสนอ 50,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 50,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2563

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

8 งานเช่ารถ จ านวน 1 งาน ดังน้ี          61,000.00         61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
1. รถบัสปรับอากาศ จ านวน 3 วัน วันละ 15,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 61,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 61,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2563
ระหว่างวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม 2563 วงเงินงบประมาณ
2. รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 4 วัน วันละ 4,000.00 บาท
ระหว่างวันท่ี 15 - 18 ธันวาคม 2563

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศทส.)            7,613.05           7,613.05 เฉพาะเจาะจง INTERLINK COMMUNICATION INTERLINK COMMUNICATION มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2564
PUBLIC COMPANY LIMITED PUBLIC COMPANY LIMITED เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2563
ราคาท่ีเสนอ 7,613.05 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,613.05 บาท วงเงินงบประมาณ

10 งานเช่ารถยนต์โดยสาร จ านวน 1 งาน ดังน้ี 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ นางวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2564
1. รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 วัน คันท่ี 1 วันละ 4,500.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 40,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2563
ระหว่างวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม 2563 วงเงินงบประมาณ
2. รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 วัน คันท่ี 2 วันละ 4,500.00 บาท
ระหว่างวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม 2563
3. รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 วัน คันท่ี 3 วันละ 4,500.00 บาท
ระหว่างวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม 2563

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านัก/กลุ่มงาน) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ 103,384.96 103,384.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2564
หน่วยงาน ราคาท่ีเสนอ 103,384.96 บาท ราคาท่ีจ้าง 103,384.96 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2563
- กบท. จ านวนเงิน 26,593.82 บาท วงเงินงบประมาณ
- กนย. จ านวนเงิน 43,๗๑๘.๗๓ บาท
- ฝอ.ลมช. จ านวนเงิน ๒๕,๓๒๘.๒๕ บาท
- กชป. จ านวนเงิน ๗,๗๔๔.๑๖ บาท

12 งานจ้างบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารส านักงาน        100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2564
สภาความม่ันคงแห่งชาติ จ านวน 36 ตัว ราคาท่ีเสนอ 100,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 100,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2563
อาคาร 20 ช้ัน 3 จ านวน 5 ตัว วงเงินงบประมาณ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ จ านวน 11 ตัว 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับเฝ้าติดตาม จ านวน 3 ชุด
- งวดท่ี 1 (21 ธันวาคม 2563 - 21 เมษายน 2564) 
จ านวน 33,330 บาท
- งวดท่ี 2 (22 เมษายน 2564 - 21 สิงหาคม 2564) 
จ านวน 33,330 บาท
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- งวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย) (22 สิงหาคม 2564 - 21 ธันวาคม 2564) 
จ านวน 33,340 บาท

13 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า อาคาร สมช.          59,920.00         59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2564
- งวดท่ี 1 (21 ธันวาคม 2563 - 21 เมษายน 2564 ) ราคาท่ีเสนอ 59,920.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 59,920.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2563
วงเงิน 19,973.33 บาท วงเงินงบประมาณ
- งวดท่ี 2 (22 เมษายน 2564 - 21 สิงหาคม 2564) 
วงเงิน 19,973.33 บาท
- งวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย) (22 สิงหาคม 2564 - 21 ธันวาคม 2564) 
วงเงิน 19,973.34 บาท

14 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 3/64 จ านวน 1 งาน            2,889.00           2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 08/2564
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 63-12-07 JOB REF. 631207 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2563

ราคาท่ีเสนอ 2,889.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,889.00 บาท วงเงินงบประมาณ

15 งานเช่ารถ จ านวน 1 งาน ดังน้ี          61,000.00         61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 09/2564
1. รถบัสปรับอากาศ จ านวน 3 วัน วันละ 15,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 61,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 61,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2563
ระหว่างวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม 2563 วงเงินงบประมาณ
2. รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 4 วัน วันละ 4,000.00 บาท
ระหว่างวันท่ี 15 - 18 ธันวาคม 2563

16 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ          10,500.00         10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
จ านวน 1 คัน/3 วัน ระหว่างวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม 2563 ราคาท่ีเสนอ 10,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/12/2563

วงเงินงบประมาณ

17 จัดซ้ือวัสดุงานช่าง (งานอาคารสถานท่ี) เพ่ือใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซม          94,112.92         94,112.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาวรรณทรัพย์ จ ากัด บริษัท ธนาวรรณทรัพย์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
อุปกรณ์ท่ีช ารุดเส่ือมสภาพ จ านวน 32 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,112.92 บาท ราคาท่ีจ้าง 94,112.92 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2563

วงเงินงบประมาณ

18 จ้างพิมพ์แฟ้มเอกสาร จ านวน 3 รายการ          37,022.00         37,022.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2563
ราคาท่ีเสนอ 37,022.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 37,022.00 บาท วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

19 งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 4 วัน          16,000.00         16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ พลายแก้ว นายอติชาติ พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ราคาเช่าวันละ 4,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 16,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 16,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/12/2563

วงเงินงบประมาณ

20 จัดจ้างปรับปรุงห้องท างาน ปษ.ปสม. (งานอาคารสถานท่ี)  92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
๒.๑. ติดต้ังบานประตู (ประตูด้านใน) ขนาด ๒.๐๐ ม.*๐.๙๐ ม. ราคาท่ีเสนอ 92,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 92,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/12/2563
๒.๒. ติดต้ังลูกบิดประตู/โช๊คประตู (ประตูด้านใน) วงเงินงบประมาณ
๒.๓. ทาสีวงกบประตู (ประตูด้านนอก)
๒.๔. ซ่อมแซมฝ้าเพดาน/ทาสี (ห้องท างาน) 
ขนาด ๖.๓๓ ม.*๕.๙๐ ม.*๑.๕๐ ม. (๖๔.๓๐ ตร.ม.)
๒.๕. ซ่อมแซมฝ้าเพดาน/ทาสี (ห้องน้ า) 
ขนาด ๑.๘๔ ม.*๑.๘๐ ม.*๒.๕๐ ม.  (๘.๒๘ ตร.ม.)
๒.๖. ร้ือวอลเปเปอร์เดิม/ทาสีผนังทดแทน              
ขนาด ๖.๓๓ ม.*๕.๙๐ ม.*๑.๕๐ ม. (๖๔.๓๐ ตร.ม.)
๒.๗. ก้ันผนังห้องให้จรดฝ้าเพดาน ขนาด ๔.๔๖ ม.*๒.๑๖ ม.*๐.๓๑ ม. 
(๒.๙๙ ตร.ม.)
๒.๘. ร้ือแผ่นรีเทิร์นแอร์/ติดต้ังทดแทน

21 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/12/2563

วงเงินงบประมาณ

22 ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 รายการ ดังน้ี          30,388.00         30,388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2564
1. HP รุ่น CE401A จ านวน 2 กล่อง ราคากล่องละ 7,597.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 30,388.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,388.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/12/2563
2. HP รุ่น CE403A จ านวน 1 กล่อง ราคากล่องละ 7,597.00 บาท วงเงินงบประมาณ

23 หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 4 รายการ ดังน้ี            5,578.35           5,578.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
1. HP รุ่น W2040XC จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 5,243.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,996.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,996.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/12/2563
2. HP รุ่น W2041XC จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 6,778.45 บาท วงเงินงบประมาณ
3. HP รุ่น W2042XC จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 6,778.45 บาท
4. HP รุ่น W2043XC จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 6,778.45 บาท



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

24 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (พอย.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน          42,075.71         42,075.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
จ านวน 53 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,075.71 บาท ราคาท่ีจ้าง 42,075.71 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/12/2563

วงเงินงบประมาณ

25 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2563          14,000.00         14,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2564
ราคาท่ีเสนอ 14,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 14,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/12/2563

วงเงินงบประมาณ

26 ผงหมึกโทรสาร            7,490.00           7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ราคาท่ีเสนอ 7,490.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,490.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/12/2563

วงเงินงบประมาณ

27 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานราชการ 29 รายการ (งานอาคารสถานท่ี)          25,314.00         25,314.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2564
ราคาท่ีเสนอ 25,314.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 25,314.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/12/2563

วงเงินงบประมาณ

28 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2563          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
โรงแรม รอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง โรงแรม รอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/12/2563
ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

29 จัดซ้ือซองเอกสาร (ศปก.ศบค.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 12,336.00         12,336.00        เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
1. ซองครุฑสีน้ าตาล ขนาดซี4 ไม่ขยายข้าง จ านวน 1,200 ซอง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/12/2563
2. ซองครุฑสีน้ าตาล ขนาด 11x17 น้ิว ขยายข้าง จ านวน 1,200 ซอง ราคาท่ีเสนอ 12,336.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 12,336.00 บาท วงเงินงบประมาณ
3. ซองครุฑสีขาวพับ 4 ขนาดดีแอล จ านวน 1,200 ซอง
4. ซองครุฑสีขาวพับ 2 ขนาดซี5 จ านวน 2,400 ซอง


