
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง จ านวน 1 งาน          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 โดยเช่าห้องประชุม (โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง) (โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/7/2562
จ านวน 1 ห้อง จ านวน 1 วัน ราคา 20,000.-บาทต่อวันต่อห้อง ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังหมด 20,000.-บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่า
เพ่ิมแล้ว

2 จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ            4,815.00           4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จ ากัด บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
(พ.ศ. 2562 - 2565) ของ สมช. (สนผ.) ตามใบเสนอราคาของ ราคาท่ีเสนอ 4,815.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,815.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/7/2562
บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จ ากัด เลขท่ี 62-00607 จ านวน 10 เล่ม วงเงินงบประมาณ
ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 (1 งาน)

3 จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ            1,979.50           1,979.50 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
(พ.ศ. 2562 - 2565) ของ สมช. (สนผ.) ตามใบเสนอราคาของ และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/7/2562
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ท่ี นร 0551/กต 1286 ราคาท่ีเสนอ 1,979.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,979.50 บาท วงเงินงบประมาณ
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 จ านวน 2 เล่ม (1 งาน)

4 จัดจ้างผลิตกระเป๋าเพ่ือใช้บรรจุเอกสาร          45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ  แสงชาติ นางสาวนพวรรณ  แสงชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
-กระเป๋าหนังสีด า 2 ซิป ราคาท่ีเสนอ 45,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 45,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/7/2562
-กระเป๋าหนังสีน้ าตาลอ่อน 2 ซิป วงเงินงบประมาณ
-กระเป๋าหนังสีน้ าตาลเข้ม 2 ซิป
-กระเป๋าหนังสีน้ าตาลแดง 2 ซิป

5 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้ในจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 1 วัน          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมวินทรี ซิต้ี รีสอร์ท โรงแรมวินทรี ซิต้ี รีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/7/2562
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองโทรสาร ๑ งาน รายละเอียดตาม            2,193.50           2,193.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ใบเสนอราคา เลขท่ี 62-06-01 JOB REF. 620814 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/7/2562
วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 ราคาท่ีเสนอ 2,195.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,195.50 บาท วงเงินงบประมาณ

    

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2

สขร 1
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จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
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7 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ๑ งาน รายละเอียดตาม            2,193.50           2,193.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ใบเสนอราคา เลขท่ี 62-06-04 JOB REF. 620802 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/7/2562
วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 ราคาท่ีเสนอ 2,195.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,195.50 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างพิมพ์วารสารชุดความม่ันคงศึกษาของ สมช. (สมศ.)          79,715.00         79,715.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ตามใบเสนอราคาของส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/7/2562
ท่ี นร 0551/กต 1251 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 จ านวน 500 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 79,715.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,715.00 บาท วงเงินงบประมาณ
(1งาน)

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงาน/กลุ่มงาน)            3,767.27           3,767.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 3,767.27 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,767.27 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/7/2562

วงเงินงบประมาณ

10 การจัดจ้างท าตรายาง  (ส านักงาน/กลุ่มงาน)            3,627.30           3,627.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
และการพิมพ์ และการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/7/2562
ราคาท่ีเสนอ 3,627.30 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,627.30 บาท วงเงินงบประมาณ

11 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี          27,000.00         27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 10 - 15 กรกฎาคม 2562 รวมระยะ ราคาท่ีเสนอ 27,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/7/2562
เวลา 6 วัน จ านวน 1 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 27,000.-บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษี
มูลค่าเพ่ิมแล้ว

12 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 (จ านวน 830 รีม)          78,152.80         78,152.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/7/2562
ราคาท่ีเสนอ 78,152.80 บาท ราคาท่ีจ้าง 78,152.80  บาท วงเงินงบประมาณ

13 จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการตรวจ            7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
สอบสภาพภูมิประเทศในพ้ืนท่ีจุดผ่านแดนช่ัวคราวเพ่ือก่อสร้างสะพาน ราคาท่ีเสนอ 7,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,000.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/7/2562
มิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมยแห่งท่ี 2 และเตรียมความพร้อม วงเงินงบประมาณ
ในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ระหว่างวันท่ี 14-15 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งท่ี 2 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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14 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับเดินทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮ้ลโหล ทราเวล 2015 บริษัท ฮ้ลโหล ทราเวล 2015 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
จ านวน 2 คัน/ 3 วัน (ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/7/2562

ราคาท่ีเสนอ 12,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 12,000.00  บาท วงเงินงบประมาณ

15 ช้างเบญจรงค์ ขนาด 6 น้ิว บรรจุกล่องผ้าไหม จ านวน 3 กล่อง 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
แก้วมัคเบญจรงค์ลสยคร่ึง บรรจุกล่องผ้าไหม จ านวน 12 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 19,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 19,500.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/7/2562

วงเงินงบประมาณ

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรื RAM เพ่ือใช้ในหน่วยงาน 9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ราคาท่ีเสนอ 9,523.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,523.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/7/2562

วงเงินงบประมาณ

17 จ้างการแสดง เพ่ือจัดประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้าน 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติฤทธ์ิ  ธีรเนตร นายกิตติฤทธ์ิ  ธีรเนตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
การเมืองและความม่ันคงระหว่างไทยกับเวียดนาม คร้ังท่ี 11 ระหว่าง ราคาท่ีเสนอ 50,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 50,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/7/2562
วันท่ี 12 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส วงเงินงบประมาณ
หลานหลวง กรุงเทพฯ โรงแรมไอบิส หัวหิน และโรงแรมหัวหิน แมริออท
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองเขียน เพ่ือการจัดประชุมคณะท างานร่วมว่า 28,262.71 28,262.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงระหว่างไทยกับเวียดนาม ราคาท่ีเสนอ 28,262.71 บาท ราคาท่ีจ้าง 28,262.71 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/7/2562
คร้ังท่ี 11 ระหว่างวันท่ี 12 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 วงเงินงบประมาณ
ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โรงแรมไอบิส หัวหิน 
และโรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

19 จ้างล่ามแปลภาษา เพ่ือจัดประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้าน 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูณ  แซ่เล นายจรูณ  แซ่เล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
การเมืองและความม่ันคงระหว่างไทยกับเวียดนาม คร้ังท่ี 11 ระหว่าง ราคาท่ีเสนอ 27,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/7/2562
วันท่ี 12 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส วงเงินงบประมาณ
หลานหลวง กรุงเทพฯ โรงแรมไอบิส หัวหิน และโรงแรมหัวหิน แมริออท
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กบท.) 8,495.18 8,495.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ราคาท่ีเสนอ 8,495.18 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,495.18 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/7/2562

วงเงินงบประมาณ
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21 จัดจ้างอุปกรณ์แปลภาษาและตู้แปล เพ่ือจัดประชุมคณะท างานร่วมว่า 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง Aptitude MICE Company Aptitude MICE Company มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562
ด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงระหว่างไทยกับเวียดนาม ราคาท่ีเสนอ 50,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 50,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/7/2562
คร้ังท่ี 11 ระหว่างวันท่ี 12 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 วงเงินงบประมาณ
ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โรงแรมไอบิส หัวหิน 
และโรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

22 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (บัส) เพ่ือจัดโครงการสัมมนา เร่ือง แนวคิดการ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
บริหารจัดการและวิธีปฏิบัติตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ราคาท่ีเสนอ 32,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 32,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/7/2562
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศภายในองค์กร (Best Practice) วงเงินงบประมาณ
ในวันท่ี 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี

23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีด้านการต่อต้าน 4,991.55 4,991.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
การก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงระหว่างไทยกับ ราคาท่ีเสนอ 4,991.55 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,991.55 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/7/2562
ออสเตรเลีย คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 12 - 16 สิงหาคม 2562 วงเงินงบประมาณ
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

24 จ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือจัดโครงการสัมมนา เร่ือง แนวคิดการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง felix river kwai resort kanchanaburi felix river kwai resort kanchanaburi มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
บริหารจัดการและวิธีปฏิบัติตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/7/2562
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศภายในองค์กร (Best Practice) วงเงินงบประมาณ
ในวันท่ี 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี

25 จ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือจัดโครงการการเดินทางติดตามและ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเซาเทอร์น จ ากัด บริษัท สยามเซาเทอร์น จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในแผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/7/2562
(พ.ศ. 2558-2564) ในห้วงคร่ึงแผน พ้ืนท่ีด้านอ่าวไทยตอนล่าง วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

26 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือจัดโครงการการเดินทางติดตามและ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรายา ทราเวล จ ากัด บริษัท ศรีรายา ทราเวล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562
ประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในแผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล ราคาท่ีเสนอ 31,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 31,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/7/2562
(พ.ศ. 2558-2564) ในห้วงคร่ึงแผน พ้ืนท่ีด้านอ่าวไทยตอนล่าง วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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สขร 1

27 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้ในงานประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วย 314,000.00 314,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค ซี อาร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท เค ซี อาร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ความร่วมมือด้านการเมือง และความม่ันคงระหว่างไทยกับเวียดนาม ราคาท่ีเสนอ 314,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 314,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/7/2562
คร้ังท่ี 11 ณ โรงแรมรอยัลปร้ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ วงเงินงบประมาณ
โรงแรมไอบิส หัวหิน และโรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันท่ี 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

28 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ านวน 1 งาน โดย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ ากัด บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
วีธีเฉพาะเจาะจง ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 โดยเช่าห้องประชุม ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/7/2562
จ านวน 1 ห้อง จ านวน 1 วัน ราคา 10,000.- บาทต่อวันต่อห้อง วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังหมด 10,000.-บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษี
มูลค่าเพ่ิมแล้ว

29 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562 ราคาท่ีเสนอ 54,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 54,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/7/2562
รวมระยะเวลา 4 วัน จ านวน 3 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 23 ก.ค. 62 วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 54,000.-บาท (ห้าหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษี
มูลค่าเพ่ิมแล้ว

30 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด เพ่ือเข้าร่วมการบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาท 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุม  ฤทธ์ิบัว นางปทุม  ฤทธ์ิบัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/7/2562
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วงเงินงบประมาณ
12 สิงหาคม 2562 ในวันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 และในวันศุกร์ท่ี 2 สิงหาคม 2562
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

31 จัดซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ในราชการของส านักประเมินภัยคุกคาม (สปภ.) 21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 จ านวน 3 รายการ จ านวน 1 งาน ราคาท่ีเสนอ 21,200.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/7/2562
รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 21,200.-บาท (สองหม่ืนหน่ึงพันสองร้อยบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

32 ซ้ือของท่ีระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
-ชุดกาน้ าชาเบญจรงค์ บรรจุกล่องผ้าไหม ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/7/2562

วงเงินงบประมาณ


