
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ของสัญญา เลขที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 พิมพ์สรุปรายการผลการดําเนินงานโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด

496,000.00                    496,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอดเวีย มิกซ์ จํากัด บ. แอดเวีย มิกซ์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
3 กรกฎาคม 2563 244/2563

2 จัดจ้างดําเนินการประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านรายการโทรทัศน์

100,000.00                    100,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ดํารงค์ มีเดีย จํากัด บ. ดํารงค์ มีเดีย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
3 กรกฎาคม 2563 245/2563

3 ผลิตสกู๊ปรายการโทรทัศน์ติดตามความเคลื่อนไหว นักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. มีดี มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด บ. มีดี มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 กรกฎาคม 2563 246/2563

4 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านรายการวิทยุ

99,600.00                      99,600.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. พี.ซี.ที เทรนนิ่ง หจก. พี.ซี.ที เทรนนิ่ง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 กรกฎาคม 2563 247/2563

5 จัดกิจกรรมการสาธิตวิ่งเทรลและวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 และรับข้อเสนอพิเศษ

เพิ่มเติม 4,485,000.00                  4,485,000.00                คัดเลือก บ. รันนิ่ง คอนเน็ค จํากัด บ. รันนิ่ง คอนเน็ค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 กรกฎาคม 2563 248/2563

6 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 2 เครื่อง

8,900.00                        8,900.00                      เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 กรกฎาคม 2563 249/2563

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ

42,714.22                      42,714.22                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 กรกฎาคม 2563 250/2563

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 48 รายการ

52,920.00                      52,920.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เจพีมอลล์ จํากัด บ. เจพีมอลล์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 กรกฎาคม 2563 251/2563

9 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จํานวน 1 รายการ

47,080.00                      47,080.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 กรกฎาคม 2563 252/2563

10 จ้างจัดทําพิธีพราหมณ์ เพื่อบวงทรวงพระภูมิชัยมงคลองค์ใหม่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา 

กกท. 200,000.00                    200,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. สะ มะ ดุน จํากัด บ. สะ มะ ดุน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 กรกฎาคม 2563 253/2563

11 จ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 298,500.00                    298,500.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอ็คชั่น พริ้นติ้ง จํากัด บ. แอ็คชั่น พริ้นติ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 กรกฎาคม 2563 254/2563

12 จ้างประชาสัมพัน์กิจกรรม กกท. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

490,000.00                    490,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. 641 คอร์ปอเรชั่น จํากัด บ. 641 คอร์ปอเรชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 กรกฎาคม 2563 255/2563

13 พิมพ์หนังสือ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 (พิมพ์ครั้งที่ 12)

199,020.00                    199,020.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสอาร์เอส อินโนเวชั่น จํากัด บ. เคเอสอาร์เอส อินโนเวชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 กรกฎาคม 2563 256/2563

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 29 รายการ

27,075.50                      27,075.50                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14 กรกฎาคม 2563 257/2563

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกพิมพ์) จํานวน 5 รายการ

9,576.50                        9,576.50                      เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14 กรกฎาคม 2563 258/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ของสัญญา เลขที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2563 (1)

16 วัสดุสํานักงานจํานวน 21 รายการ

55,625.64                      55,625.64                    เฉพาะเจาะจง บ. กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ จํากัด บ. กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14 กรกฎาคม 2563 259/2563

17 วัสดุหมึกพิมพ์ จํานวน 7 รายการ

27,563.20                      27,563.20                    เฉพาะเจาะจง บ. โฟนิกซ์ จํากัด บ. โฟนิกซ์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14 กรกฎาคม 2563 260/2563

18 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จํานวน 150 รีม

12,840.00                      12,840.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14 กรกฎาคม 2563 261/2563

19 การแข่งขัน E-Sport DOTA ๒ รายการ ESL Thailand Championship ๒๐๒๐

17,600,000.00                17,630,050.00              เฉพาะเจาะจง บ. เน็กซ์อินโนเวชั่น ซอฟต์แวร์แอนด์โปรแกรมมิ่ง จํากัด บ. เน็กซ์อินโนเวชั่น ซอฟต์แวร์แอนด์โปรแกรมมิ่ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
15 กรกฎาคม 2563 262/2563

20 การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการ

ทํางานของ กกท. ประจําปีงบประมาร พ.ศ. 2563 188,962.00                    188,962.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ดับบลิวเอสเอ็น (ไทยแลนด์) จํากัด บ. ดับบลิวเอสเอ็น (ไทยแลนด์) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
20 กรกฎาคม 2563 263/2563

21 หมึกพิมพ์ จํานวน 12 รายการ

74,295.45                      74,295.45                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
21 กรกฎาคม 2563 264/2563

22 วัสดุอุปกรณ์ จํานวน 31 รายการ

25,682.00                      25,682.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
21 กรกฎาคม 2563 265/2563

23 ซื้อเลนส์กล้องถ่ายรูป

49,969.00                      49,969.00                    เฉพาะเจาะจง บ. อาร์ ที เอส (2003) จํากัด บ. อาร์ ที เอส (2003) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
21 กรกฎาคม 2563 266/2563

24 จ้างจัดการข่งขันกีฬา E-Sports รายการ Rov MOTS Official Cup 2020 Presentted by SAT

 และข้อเสนอเพิ่มเติม 4,950,000.00                  4,950,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. เออาร์ไฟว์ จํากัด บ. เออาร์ไฟว์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 กรกฎาคม 2563 267/2563

25 จัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกาย ประจําศูนย์ฟิตเนส กกท. จํานวน 13 รายการ

99,215.34                      99,215.34                    เฉพาะเจาะจง บ. เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จํากัด บ. เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 กรกฎาคม 2563 268/2563

26 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 3 รายการ

102,000.00                    102,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 กรกฎาคม 2563 269/2563

27 สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําปี 2563 จํานวน 6 ฉบับ

146,400.00                    146,400.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ออนป้า จํากัด บ. ออนป้า จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
23 กรกฎาคม 2563 270/2563

28 กล้องดิจิตอล DSLR ประจําปีงบประมาณ 2563

58,164.13                      58,164.13                    เฉพาะเจาะจง บ. สหธุรกิจ จํากัด บ. สหธุรกิจ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
23 กรกฎาคม 2563 271/2563

29 แมคคานิคัลซิลของปั้ม ซิลเลอร์ ขนาด 1-3/4 (เฉพาะโลตารี่หน้าฝั่งซิลิคอน)

11,342.00                      11,342.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. พี.วี เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก. พี.วี เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
23 กรกฎาคม 2563 272/2563

30 จัดจ้างทําป้ายประกาศแจ้งผลคําพิพากาและหมายคดีขับไล่ จํานวน 3 ป้าย

19,260.00                      19,260.00                    เฉพาะเจาะจง บ. สวัสดี ไซน์ จํากัด บ. สวัสดี ไซน์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 กรกฎาคม 2563 273/2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ของสัญญา เลขที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2563 (1)

31 ซื้อพิ้นที่โฆณาทางสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเนื่องในโอกาส

มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 93,500.00                      93,500.00                    เฉพาะเจาะจง บ. วัชรพล จํากัด บ. วัชรพล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 กรกฎาคม 2563 274/2563

32 จ้างซ่อมเครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ําและปานกลางร่วมกับอุลตร้าซาวด์รุ่น Combi 

200 ผลิตภัณฑ์ Gymna-Belgium ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 24,610.00                      24,610.00                    เฉพาะเจาะจง บ. รีแฮบ เมดิคอล จํากัด บ. รีแฮบ เมดิคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 กรกฎาคม 2563 275/2563

33 วัสดุสํานักงาน จํานวน 42 รายการ

160,005.50                    160,005.50                  เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 กรกฎาคม 2563 276/2563

34 จ้างจัดทําเอสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 496,000.00                    496,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอดเวีย มิกซ์ จํากัด บ. แอดเวีย มิกซ์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 กรกฎาคม 2563 277/2563

35 หมึกพิมพ์ จํานวน 9 รายการ

35,636.35                      35,656.35                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 กรกฎาคม 2563 278/2563

36 วัสดุสํานักงาน จํานวน 22 รายการ

24,319.50                      24,319.50                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 กรกฎาคม 2563 279/2563

37 จัดจ้างจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของ กกท. ภายในจังหวัดระยอง 1 ส.ค. 2563

100,000.00                    100,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. สะมะดุน จํากัด บ. สะมะดุน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 กรกฎาคม 2563 280/2563

38 เช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ จํานวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2563

16,200.00                      16,200.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. โกศลกิจ แทรเวล หจก. โกศลกิจ แทรเวล

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 กรกฎาคม 2563 281/2563

39 ซื้อครุภัณฑ์ จํานวน 5 รายการ

255,500.00                    255,500.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เจพี มอลล์ จํากัด บ. เจพี มอลล์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 กรกฎาคม 2563 282/2563

40 จัดซื้อเสื้อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม พร้อมตราโลโก้ กกท.

74,953.50                      74,953.50                    เฉพาะเจาะจง บ. เดออาร์ตไทย (2542) บ. เดออาร์ตไทย (2542)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 กรกฎาคม 2563 283/2563

41 จัดจ้างแปลบันทึกถ้อยคําของนักกีฬา(เป็นภาอังกฤษ)

63,160.00                      63,160.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เดฮาอา จํากัด บ. เดฮาอา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 กรกฎาคม 2563 284/2563

42 จ้างพิมพ์รูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจําปี 2563 (ฉบับปรับปรุง)

39,600.00                      39,600.00                    เฉพาะเจาะจง บ. อินทนนท์ อินเตอร์พริ้นท์ จํากัด บ. อินทนนท์ อินเตอร์พริ้นท์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
31 กรกฎาคม 2563 285/2563

43 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทยวิถีใหม่ (New Normal) 

ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล ในวันที่ 1 ส.ค. 2563 5,990,000.00                  5,990,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. รันนิ่ง คอนเน็ค จํากัด บ. รันนิ่ง คอนเน็ค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
31 กรกฎาคม 2563 286/2563


