
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร                  28,329 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2566         
   9 พฤศจิกำยน 2565

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และดรัมม์) จ ำนวน 9 รำยกำร                  36,925 เฉพำะเจำะจง บ.ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) บ.ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2566         
   15 พฤศจิกำยน 2565

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 14 รำยกำร                  48,780 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2566         
   15 พฤศจิกำยน 2565

4
จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่รำชกำรชุดอุปกรณ์ส ำหรับ
ประชุมทำงไกล จ ำนวน 1 รำยกำร

                 39,590 เฉพำะเจำะจง บ.ออริด้ำ จ ำกัด บ.ออริด้ำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2566         
   15 พฤศจิกำยน 2565

5 จ้ำงเก็บเอกสำรรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566                  30,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 25/2566       
      1 พฤศจิกำยน 2565

6 จ้ำงท ำวำรสำรข่ำว                 199,800 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.บี.เค.กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอส.บี.เค.กำรพิมพ์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 26/2566       
      2 พฤศจิกำยน 2565

7 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง                    6,848 เฉพำะเจำะจง ห.จ.ก.รวมช่ำง ห.จ.ก.รวมช่ำง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 27/2566       
      3 พฤศจิกำยน 2565

8
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้)ปรับอำกำศ ไปกลับ กทม.-ชุมพร 
นครศรีฯ-กทม. 2 คัน 12 ท่ีน่ัง ระหว่ำง 21-25 พ.ย. 65

                 32,200 เฉพำะเจำะจง นำยวุฒิชัย กำญจนะ นำยวุฒิชัย กำญจนะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 28/2566       
      9 พฤศจิกำยน 2565

9
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้)ปรับอำกำศ ไปกลับ กทม.-
เชียงใหม่-กทม. 2 คัน 12 ท่ีน่ัง ระหว่ำง 29 พ.ย.- 2 ธ.ค 65

                 27,200 เฉพำะเจำะจง นำยศิริสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิริสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 29/2566       
      9 พฤศจิกำยน 2565

10
จ้ำงจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด

                500,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท วำยเอสไอเอส จ ำกัด บริษัท วำยเอสไอเอส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 30/2566       
      10 พฤศจิกำยน 2565

11 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง                  18,826 เฉพำะเจำะจง บ.สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บ.สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 31/2566       
      14 พฤศจิกำยน 2565

12 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์โดยสำรตู้                    6,000 เฉพำะเจำะจง นำยภิชำติ กิมศรี นำยภิชำติ กิมศรี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 32/2566       
      30 พฤศจิกำยน 2565

13
จ้ำงซ่อมคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมระบบน้ ำของ
เคร่ืองปรับอำกำศ TRane WTKA 30 ABOEAA

32,046.50 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจีเนีย เซอร์วิส หจก. เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจีเนีย เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 32/2566       
      24 พฤศจิกำยน 2565

14
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เพชรบุรี 1 
คัน ระหว่ำงวันท่ี 30 พ.ย.- 2 ธ.ค.65

9,600 เฉพำะเจำะจง นำยนพรัตน์ มีประวัติ นำยนพรัตน์ มีประวัติ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 33/2566       
      24 พฤศจิกำยน 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

15
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ไป-กลับ กรุงเทพฯ -เพชรบุรี 1 คัน ระหว่ำง
วันท่ี 30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 65

9,600 เฉพำะเจำะจง นำยสุเทพ ชัญเพชรไพบูลย์ นำยสุเทพ ชัญเพชรไพบูลย์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 34/2566       
      24 พฤศจิกำยน 2565

16
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ ไป-กลับ กรุงเทพ-เพชรบุรี 1 คัน
 ระหว่ำงวันท่ี 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.

9,600 เฉพำะเจำะจง นำยสุภำพ ชัญเพชรไพบูลย์ นำยสุภำพ ชัญเพชรไพบูลย์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 35/2566       
      24 พฤศจิกำยน 2565

17 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ กทม.-เชียงรำย 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65 17,250 เฉพำะเจำะจง นำยวัชต เกตุปำน นำยวัชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 36/2566       
      29 พฤศจิกำยน 2565

18 ซ้ือน้ ำด่ืม กธศ. 18,028                  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 90/2566          
   3 พฤศจิกำยน 2565

19 ซ้ือน้ ำด่ืม กบก. 14,124                  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 91/2566          
   3 พฤศจิกำยน 2565

20 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 162,000                เฉพำะเจำะจง นำงสำวโชติกำ  ดวงแก้วเรือน นำงสำวโชติกำ  ดวงแก้วเรือน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 92/2566          
   4 พฤศจิกำยน 2565

21 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 158,000                เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนิดำ สุกใส นำงสำวธนิดำ สุกใส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 93/2566          
   4 พฤศจิกำยน 2565

22 ซ้ือน้ ำด่ืม กนต. 11,984                  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 94/2566          
   25 พฤศจิกำยน 2565

23 ซ้ือน้ ำด่ืม สลก. 44,726                  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 95/2566          
   25 พฤศจิกำยน 2565

24
จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรพร้อมเจ้ำหน้ำท่ี
บริกำร

1,924,960             
 ประกำดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

สัญญำเลขท่ี  9/2566             
  ลงวันท่ี  9 พฤศจิกำยน 2565

25
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและขยำยเช่ือมต่อ
เครือข่ำยคลังข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทย

3,591,455             คัดเลือก
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี 
จ ำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  13/2566           
    ลงวันท่ี  2 พฤศจิกำยน 2565

26
จ้ำงต่ออำยุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย (Next Generation 
firewall) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

996,900                
 ประกำดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ำกัด บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

สัญญำเลขท่ี  14/2566           
    ลงวันท่ี  9 พฤศจิกำยน 2565

27 จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 2 4,995,000             คัดเลือก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  15/2566           
    ลงวันท่ี  7 พฤศจิกำยน 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

28
จ้ำงโครงกำรบ ำรุงรักษำระบบงำนพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพ
ศูนย์ข้อมูลกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA Plus)

2,520,000             
 ประกำดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
บริษัท วีโปร เทค จ ำกัด บริษัท วีโปร เทค จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

สัญญำเลขท่ี  16/2566           
    ลงวันท่ี  11 พฤศจิกำยน 
2565

29
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรใช้มำตรกำร
ทำงเศรษฐศำสตร์/มำตรกำรจูงใจเพ่ือสนับสนุนและขับเคล่ือน
กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีย่ังยืน

2,349,000             คัดเลือก มูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง
มูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำร
คลัง

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  17/2566           
    ลงวันท่ี  9 พฤศจิกำยน 2565

30

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดกำรพ้ืนท่ีท่ีมีควำมส ำคัญต่อควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ  กำรพัฒนำกลไกทำงเศรษฐศำสตร์ และ
มำตรกำรจูงใจในกำรอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถ่ินท่ีอยู่
อำศัยของนกอพยพอย่ำงย่ังยืน ในพ้ืนท่ีเครือข่ำยนกอพยบปำก
แม่น้ ำกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

1,999,000             คัดเลือก บริษัท เทสโก้ จ ำกัด บริษัท เทสโก้ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  18/2566           
    ลงวันท่ี  15 พฤศจิกำยน 
2565

31

จ้ำงปรับปรุงรูปแบบกำรน ำเสนอ กำรน ำเข้ำข้อมูลและกำร
จัดเก็บข้อมูลส ำหรับกำรรำยงำนสถำนภำพของรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเว็บไซต์กองประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

100,000                เฉพำะเจำะจง นำงสำวนัจภัค มีอุสำห์ นำงสำวนัจภัค มีอุสำห์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  19/2566           
    ลงวันท่ี  9 พฤศจิกำยน 2565

32
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำแนวทำงกำรประเมินผลกระทบต่อ
แหล่งมรดก(Heritage Impact Assessments, HIAs)

1,500,000             คัดเลือก มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยศิลปำกร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  20/2566           
    ลงวันท่ี  11 พฤศจิกำยน 
2565

33

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม 
เพ่ือควำมย่ังยืนตำมภูมินิเวศ กำรจัดท ำผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่ง
ศิลปกรรมรำยประเภท และกำรจัดท ำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชำติ
 รำยประเภท กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดท ำผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม รำยประเภท ในพ้ืนภำคกลำง 
(ตอนบน-ตอนกลำง)

1,500,000             คัดเลือก มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยศิลปำกร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  21/2566           
    ลงวันท่ี  11 พฤศจิกำยน 
2565

34
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดวำงแผนผังภูมินิเวศเพ่ือขับเคล่ือนกำร
พัฒนำเชิงพ้ืนท่ีให้สมดุลและย่ังยืน  ภำคกลำง

2,493,000             คัดเลือก บริษัท เทสโก้ จ ำกัด บริษัท เทสโก้ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  22/2566           
    ลงวันท่ี  21 พฤศจิกำยน 
2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

35
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2566

2,000,000             คัดเลือก มูลนิธิสถำบันส่ิงแวดล้อมไทย มูลนิธิสถำบันส่ิงแวดล้อมไทย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  23/2566           
    ลงวันท่ี  21 พฤศจิกำยน 
2565

36 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 17 รำยกำร 4,390                   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี IV6500438 ลงวันท่ี 14 
พฤศจิกำยน 2565

37 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 3,150                   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี IV6500465 ลงวันท่ี 23 
พฤศจิกำยน 2565

38 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 960                      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี IV6500464 ลงวันท่ี 23 
พฤศจิกำยน 2565


