
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างล่ามแปลฉับพลัน พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองฟัง จ านวน 1 งาน          78,110.00          78,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันท่ี 14 - 15 มีนาคม 2562 จ านวน 2 วัน ราคาท่ีเสนอ 78,110.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 78,110.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/3/2562
รวมเป็นเงิน 78,110.- บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันหน่ีงร้อยสิบบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

2 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ          50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ จ ากัด บริษัท อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
จ านวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันท่ี 14 - 15 มี.ค. 62 ราคาท่ีเสนอ 50,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 50,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/3/2562
โดยเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง จ านวน 2 วัน ราคา 25,000.-บาท วงเงินงบประมาณ
ต่อวันต่อห้อง รวมเป็นเงินท้ังหมด 50,000.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ สภน.        182,103.30        182,103.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 182,103.30 บาท ราคาท่ีจ้าง 182,103.30 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/3/2562

วงเงินงบประมาณ

4 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ          30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาเมธ  กันทะวงศ์ นายชนาเมธ  กันทะวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
เพ่ือระดมความเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการรักษา ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/3/2562
ความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ วงเงินงบประมาณ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จ านวน 3 คัน/3 วัน

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        105,000.00        105,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยเกียรติ  ทุมรัตน์ นายชัยเกียรติ  ทุมรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 113/2562
ต้ังแต่วันท่ี 4 มี.ค. - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 105,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 105,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/3/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

6 เช่ารถบัสปรับอากาศ ส าหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
การใช้อาวุธปืนเบ้ืองต้นการสังเกตการณ์พ้ืนท่ีและการเอาตัวรอด ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/3/2562
ในสถานการณ์คับขัน จ านวน 1 คัน/2 วัน วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ กบป.          33,196.75          33,196.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
คอมพิวเตอร์ จ ากัด คอมพิวเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/3/2562
ราคาท่ีเสนอ 33,196.75 บาท ราคาท่ีจ้าง 33,196.75 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี ๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1
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8 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยธัช ก๊อปป้ี ร้านชัยธัช ก๊อปป้ี เสนอราคาเหมาะสมภายใน 02/2562
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) คร้ังท่ี 2/2562 ราคาท่ีเสนอ 33,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 33,000 บาท วงเงินงบประมาณ 6/3/2562
จ านวน 150 เล่ม

9 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ สภช. ในวันท่ี 20 - 22 มี.ค. 62 92,240.00 92,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาภา จ ากัด บริษัท พัฒนาภา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 92,240.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 92,240.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/3/2562

วงเงินงบประมาณ

10 อุปกรณ์การฝึกส าหรับโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้อาวุธปืนเบ้ืองต้น 264,550.00 264,550.00 เฉพาะเจาะจง ชมรมกีฬายิงปืน ชมรมกีฬายิงปืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
การสังเกตการณ์พ้ืนท่ี และการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน สโมสรข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย สโมสรข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/3/2562
จ านวน 2 กลุ่ม ดังน้ี ราคาท่ีเสนอ 264,550.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 264,550.00 บาท วงเงินงบประมาณ
1.กระสุนขนาด .38 จ านวน 85 นัด/ชุด
2.กระสุนขนาด 9 มม. จ านวน 35 นัด/ชุด
3.เป้า จ านวน 4 แผ่น/ชุด
4.วัสดุส้ินเปลือง (อุปกรณ์ท าความสะอาดปืนท่ีครอบหู แม็คติดเป้า
ค่าเส่ือมกรอบไม้)

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ สล.คปต.            7,639.80            7,639.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
คอมพิวเตอร์ จ ากัด คอมพิวเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/3/2562
ราคาท่ีเสนอ 7,639.80 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,7639.80 บาท วงเงินงบประมาณ

12 จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสภาวะประเทศด้านความม่ันคง พ.ศ. 2561          65,270.00          65,270.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ของ สมช.(สมศ.) ตามใบเสนอราคาของส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562
และราชกิจจานุเบกษา ท่ี นร 0551/กต 415 ลงวันท่ี 7 ม.ค. 62 ราคาท่ีเสนอ 65,270.00 บาท ราคาท่ีซ้ือ 65,270.00 บาท วงเงินงบประมาณ
จ านวน 500 เล่ม (1 งาน)

13 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ          43,195.90          43,195.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลต้ิง จ ากัด บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี DIT - 62/0011 ราคาท่ีเสนอ 43,195.90 บาท ราคาท่ีจ้าง 43,195.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562
วันท่ี 21 มกราคม 2562 วงเงินงบประมาณ

14 จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรส าหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะ          13,000.00          13,000.00 เฉพาะเจาะจง ชมรมกีฬายิงปืน ชมรมกีฬายิงปืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
การใช้อาวุธปืนเบ้ืองต้นฯ จ านวน 2 กลุ่มๆละ 65 ใบ สโมสรข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย สโมสรข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562

ราคาท่ีเสนอ 13,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
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15 เช่าห้องประชุมส าหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดม          30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมฮอร์ลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่ โรงแรมฮอร์ลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ความเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการรักษาความม่ันคง ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562
สถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย วงเงินงบประมาณ
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จ านวน 1 ห้อง/3 วัน

16 เช่าสนามส าหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้อาวุธปืนเบ้ืองต้นฯ            6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง ชมรมกีฬายิงปืน ชมรมกีฬายิงปืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562
จ านวน 2 กลุ่มๆละ 1 วัน สโมสรข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย สโมสรข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562

ราคาท่ีเสนอ 6,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

17 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          67,500.00          67,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2562
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี ราคาท่ีเสนอ 27,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562
ต้ังแต่วันท่ี 11 - 15 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 5 วัน จ านวน 3 คัน วงเงินงบประมาณ
ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน
67,500.- บาท (หกหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

18 ของท่ีระลึกส าหรับใช้ในงานท่ี ลมช. อนุมัติให้ ดร.ริชาร์ด อาร์ วูลเสต็ค            2,912.00            2,912.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนารายภัณฑ์ ร้านนารายภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2562
เข้าเย่ียมคาราวะ (กล่องทองเต็ม 8 เหล่ียม ขนาด 7"x9" ราคาท่ีเสนอ 2,912.00 บาท ราคาท่ีซ้ือ  2,912.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562
พร้อมกล่องบรรจุ) วงเงินงบประมาณ

19 จัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สชป. ในวันท่ี 13 - 16 มี.ค. 62          25,000.00          25,000.00 เฉพาะเจาะจง Merry World Holidays & Limousine Merry World Holidays & Limousine มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 08/2562
Sdn Bhd Sdn Bhd เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562
ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 25,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

20 จ้างการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เพ่ือใช้ในการจัดประชุม BIMSTEC          47,000.00          47,000.00 เฉพาะเจาะจง PROFESSION THAI DANCE AND PROFESSION THAI DANCE AND มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 09/2562
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 21 มีนาคม 2562 THAI MUSIC THAI MUSIC เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562

ราคาท่ีเสนอ 47,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 47,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

21 จ้างเช่าวิทยุส่ือสารพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดประชุม BIMSTEC          20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. กสท โทรคมนาคม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 10/2562
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 20-22 มีนาคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562

วงเงินงบประมาณ

22 จัดซ้ือพวงมาลัย เพ่ือใช้ในการจัดประชุม วันท่ี 20-22 มีนาคม 2562            7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิรัชออร์ซิเดย์ ฟาร์ม หจก.วิรัชออร์ซิเดย์ ฟาร์ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 11/2562
ราคาท่ีเสนอ 7,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/3/2562

วงเงินงบประมาณ
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23 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 4 คัน/2 วัน ส าหรับ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคะนึงนิจ  ยะสวัสด์ิ นางคะนึงนิจ  ยะสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ใช้ในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ ราคาท่ีเสนอ 40,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/3/2562
ระดับชาติ ประจ าปี 2568 (C-MEX19) ประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 12 - 15 มีนาคม 2562

24 จัดซ้ือสันเกลียวพลาสติก จ านวน 1 งาน (รายละเอียดตามใบเสนอราคา 4,294.98 4,294.98 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จอยส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จอยส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
เลขท่ี 6203029 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562) ราคาท่ีเสนอ 4,294.98 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,294.98 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/3/2562

วงเงินงบประมาณ

25 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สภช. เพ่ือใช้ในการจัดประชุม            3,629.31            3,629.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
วันท่ี 20 - 22 มีนาคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 3,629.31 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,629.31 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/3/2562

วงเงินงบประมาณ

26 จัดซ้ือกระดาษเอ 3 จ านวน 1 งาน (รายละเอียดตามใบเสนอราคา            2,550.02            2,550.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
เลขท่ี SO1903045411 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562) ราคาท่ีเสนอ 2,550.02 บาท ราคาท่ีจ้าง  2,550.02 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/3/2562

วงเงินงบประมาณ

27 จ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง เพ่ือใช้ในงานประชุมประจ าปี        400,000.00        400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สาธร พาร์ค จ ากัด บริษัท สาธร พาร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ของหัวหน้าฝ่ายความม่ันคงประเทศสมาชิก BIMSTEC (The 3rd ราคาท่ีเสนอ 400,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  400,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/3/2562
Annual Meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs) วงเงินงบประมาณ
คร้ังท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 20 - 22 มีนาคม 2562

28 จ้างห้องประชุม และค่าตกแต่ง การจัดห้องประชุม BIMSTEC คร้ังท่ี 3          30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านเกษะโกมล บ้านเกษะโกมล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ในวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/3/2562

วงเงินงบประมาณ
29 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สนผ.          47,989.50          47,989.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562

ราคาท่ีเสนอ 47,989.50 บาท ราคาท่ีจ้าง  47,989.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/3/2562
วงเงินงบประมาณ

30 จ้างอัดภาพ การจัดประชุม BIMSTEC คร้ังท่ี 3            1,290.00            1,290.00 เฉพาะเจาะจง จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ในวันท่ี 20-22 มีนาคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 1,290.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  1,290.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/3/2562

วงเงินงบประมาณ
31 จ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง โรงแรม โคโค วิว          10,000.00          10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลล่า เอ็ม จ ากัด บริษัท วิลล่า เอ็ม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562

วันท่ี 1-3 เมษายน 2562 ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/3/2562
วงเงินงบประมาณ
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32 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้ในวันท่ี 1-3 เมษายน 2562          36,000.00          36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 36,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  36,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/3/2562

วงเงินงบประมาณ

33 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการส านักงานยุทธศาสตร์          29,500.00          29,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภะ  จรูญภาค นายสุภะ  จรูญภาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (งานอาคารสถานท่ี) ราคาท่ีเสนอ 29,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  29,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/3/2562

วงเงินงบประมาณ
34 จ้างซ่อมสุขภัณฑ์ (โถปัสสาวะห้องน้ าชาย ช้ัน 4)            9,500.00            9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภะ  จรูญภาค นายสุภะ  จรูญภาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562

(งานอาคารสถานท่ี) ราคาท่ีเสนอ 9,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  9,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/3/2562
วงเงินงบประมาณ

35 การจัดจ้างท าตรายาง ฝอ.ผช.ลมช.              631.30              631.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
และการพิมพ์ และการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/3/2562
ราคาท่ีจ้าง  631.30 บาท ราคาท่ีจ้าง  631.30 บาท วงเงินงบประมาณ

36 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          54,000.00          54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส ราคาท่ีจ้าง  54,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  54,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/3/2562
ต้ังแต่วันท่ี 25-29 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 5 วัน วงเงินงบประมาณ
ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
54,000.-บาท (ห้าหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)

37 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ของ ส านักงาน/กลุ่มงาน          17,522.43          17,522.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีจ้าง  17,522.43 บาท ราคาท่ีจ้าง  17,522.43 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/3/2562

วงเงินงบประมาณ
38 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ของ กบส.(สลก.)            1,130.00            1,130.00 เฉพาะเจาะจง บวรวันชาติ บวรวันชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562

ราคาท่ีจ้าง  1,130.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  1,130.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/3/2562
วงเงินงบประมาณ

39 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส านักงาน 1 งาน            5,938.50            5,938.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 62-03-16 JOB REF. 620462 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/3/2562
วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ราคาท่ีจ้าง  5,938.50 บาท ราคาท่ีจ้าง  5,938.50 บาท วงเงินงบประมาณ

40 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน            3,638.00            3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 62-03-19 JOB REF. 620459 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/3/2562
วันท่ี 13 มีนาคม 2562 ราคาท่ีจ้าง  3,638.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  3,638.00 บาท วงเงินงบประมาณ


