
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างพิมพ์แฟ้มเอกสาร สมช. ขนาด 31.20 x 48.20 ซม.          22,470.00         22,470.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
กระดาษการ์ดอาร์ต ๔๐๐ แกรม พิมส์ ๑ สี (สีชมพู) เคลือบมัน และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/7/2563
ตราส านักนายกและตัวหนังสือ หน้า - หลัง เคทอง สันแฟ้มป๊ัมเส้น ราคาท่ีเสนอ 22,470.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 22,470.00 บาท วงเงินงบประมาณ
6 เส้น เจาะรู ส าหรับใส่ล้ินแฟ้ม จ านวน ๑,๐๐๐ แฟ้ม

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล            2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุม ฤทธ์ิบัว นางปทุม ฤทธ์ิบัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/7/2563
รายละเอียดดังน้ี วงเงินงบประมาณ
- พานพุ่มดอกไม้สดถวายพระพรชัยมงคลฯ จ านวน 1 พาน

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล            4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กชกร ฟลอริส ร้านดอกไม้กชกร ฟลอริส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/7/2563
รายละเอียดดังน้ี วงเงินงบประมาณ
- พานประดับพุ่มดอกไม้สด จ านวน 2 พาน

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๔ รำยกำร          31,846.41         31,846.41 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ราคาท่ีเสนอ 31,846.41 บาท ราคาท่ีจ้าง 31,846.41 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/7/2563

วงเงินงบประมาณ

5 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา            8,239.00           8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
เลขท่ี 63-06-42 วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/7/2563

ราคาท่ีเสนอ 8,239.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,239.00 บาท วงเงินงบประมาณ

6 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/2 วัน          50,000.00         50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
ในระหว่างวันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2563 ราคาท่ีเสนอ 50,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 50,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/7/2563

วงเงินงบประมาณ

7 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
(โรงแรม รอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง) (โรงแรม รอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/7/2563
ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฏำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฏำคม ๒๕๖3
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8 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด (กบส.) จ านวน 1 พาน            2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุม ฤทธ์ิบัว นางปทุม ฤทธ์ิบัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/7/2563
เน่ืองในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ วงเงินงบประมาณ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
เลขท่ี 63-06-41 วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/7/2563

ราคาท่ีเสนอ 14,445.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 14,445.00 บาท วงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือของท่ีระลึก (กภช.) 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
เพ่ือหารือข้อราชการของ นายAlon Yihoshua ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/7/2563
ประจ าประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 วงเงินงบประมาณ
เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ เซ็นทรัลเวิร์ด
กรุงเทพฯ
- ชุดกาน้ าชาเบญรงค์ ขนาดกลาง บรรจุกล่องผ้าไหม จ านวน 1 ชุด

11 เช่าห้องประชุม จ านวน 4 วัน/2 ห้อง ดังน้ี 168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
1. ห้องประชุมใหญ่ จ านวน 4 วันๆละ 1 ห้อง ราคาท่ีเสนอ 168,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 168,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/7/2563
ราคาห้องละ 30,000.00 บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินงบประมาณ
๒. ห้องประชุมเล็ก จ านวน 4 วันๆละ 1 ห้อง ราคาห้องละ 12,000 บาท
รวมเป็นเงิน 48,000.00 บาท จัดประชุมวันท่ี 15, 22, 29 ก.ค. 63 และ
5 ส.ค. 63

12 จ้างท าบอร์ดนิทรรศการและเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินการ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตูดิโอแทนเด็ม จ ากัด บริษัท สตูดิโอแทนเด็ม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
ของ สมช. ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ "แนวทางการขับเคล่ือน ราคาท่ีเสนอ 99,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 99,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/7/2563
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด วงเงินงบประมาณ
ของโรค COVID-19" ในวันพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องริชมอนด์
แกรนด์บอลรูม ช้ัน 6 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
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13 1. เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 1 คัน/2 วัน 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรายา ทราเวล จ ากัด บริษัท ศรีรายา ทราเวล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2563
ราคาเช่าวันละ 3,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 21,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/7/2563
2. เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 1 คัน/ 1 วัน วงเงินงบประมาณ
ราคาเช่าวันละ 3,500.00 บาท 
3. เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 1 คัน/3 วัน
ราคาเช่าวันละ 3,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท

14 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 08/2563
(โรงแรม รอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง) (โรงแรม รอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/7/2563
ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

15 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/2 วัน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ในวันท่ี 16 - 17 กรกฎาคม 2563 (โรงแรม รอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง) (โรงแรม รอยัล ปร้ินเซส หลานหลวง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/7/2563

ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ          29,104.00         29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบนารี กราฟิก จ ากัด บริษัท ไบนารี กราฟิก จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 29,104.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 29,104.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/7/2563

วงเงินงบประมาณ

17 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเพ่ือน ากลับมาใช้ในราชการ          21,000.00         21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ านวน 10 ตัว (งานอาคารสถานท่ี) ราคาท่ีเสนอ 21,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,000.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/7/2563
- ร้ือหนังหรือผ้าหุ้มเก้าอ้ีเดิมออกพร้อมกับหุ้มหนังเทียมสีด าทดแทน วงเงินงบประมาณ
- ซ่อมแซมโช๊ค และท้าวแขน

18 จัดจ้างตรวจสอบและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในห้อง ปสท. กับ สมช.            2,140.00           2,140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ตามใบเสนอราคาเลขท่ี SITE/9744 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ราคาท่ีเสนอ 2,140.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,140.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/7/2563
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,140 บาท (สองพันหน่ึงร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฏำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

19 3.1 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 2 วัน/1 วัน          40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง คงสม นายสมปอง คงสม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เดินทางภายในจังหวัดนราธิวาส ราคาเช่าวันละ 7,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 40,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/7/2563
รวมเป็นเงิน 14,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
3.2 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 2 วัน/1 วัน
เดินทางภายในจังหวัดปัตตานี ราคาเช่าวันละ 6,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 13,000.00 บาท
3.2 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 2 วัน/1 วัน
เดินทางภายในจังหวัดสงขลา ราคาเช่าวันละ 6,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 13,000.00 บาท

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ          31,846.41         31,846.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 31,846.41 บาท ราคาท่ีจ้าง  31,846.41 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/7/2563

วงเงินงบประมาณ

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ จ านวน 15 รายการ            3,767.40           3,767.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 3,767.40 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,767.40 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/7/2563

วงเงินงบประมาณ

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ จ านวน 33 รายการ            5,523.17           5,523.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 5,523.17 บาท ราคาท่ีจ้าง 5,523.17 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/7/2563

วงเงินงบประมาณ

23 จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กภช.) เพ่ือประชุมคณะอนุกรรรมการ          27,000.00         27,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือขับเคล่ือนความร่วมมือทางวิชาการในสาขาความม่ันคงภายใต้ ราคาท่ีเสนอ 27,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/7/2563
คณะกรรมการความร่วมมือด้านความม่ันคงของกลไกคณะท างานร่วม วงเงินงบประมาณ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติภายใต้กรอบ BIMSTEC คร้ังท่ี 1/2563 ในวันศุกร์ท่ี 7 ส.ค. 63

24 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 3 วัน 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ราคาท่ีเสนอ 45,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 45,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/7/2563

วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฏำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ จ านวน 23 รายการ            2,940.35           2,940.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ราคาท่ีเสนอ 2,940.35 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,940.35 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/7/2563

วงเงินงบประมาณ

26 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา          72,000.00         72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ระหว่างวันท่ี 4-7 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 4 วัน จ านวน 5 คัน ราคาท่ีเสนอ 72,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 72,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/7/2563
ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน วงเงินงบประมาณ
72,000.-บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

27 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ านวน 1 งาน          40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ในระหว่างวันท่ี 5-6 สิงหาคม 2563 โดยเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง (บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ ากัด) (บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ ากัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/7/2563
ต่อ 1 วัน จ านวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 40,000.-บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน) ราคาท่ีเสนอ 40,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

28 จัดจ้างท าตรายาง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน            4,483.30           4,483.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- สล.คพส. จ านวนเงิน 3,659.40 บาท และการพิมพ์ และการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/7/2563
- กปภ. จ านวนเงิน 823.90 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,483.30 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,483.30 บาท วงเงินงบประมาณ

29 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในการเดินทางในพ้ืนท่ี เพ่ือปฏิบัติราชการ          24,000.00         24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  พลายแก้ว นายอติชาติ  พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ านวน 2 คัน/3 วัน ราคาท่ีเสนอ 24,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 24,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/7/2563

วงเงินงบประมาณ

30 จ้างขนย้ายพัสดุ ส านักงาน สล.คปต. จากอาคาร 20 ช้ัน 3 ไปยัง          98,000.00         98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์มูฟ จ ากัด บริษัท สตาร์มูฟ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ราคาท่ีเสนอ 98,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 98,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/7/2563
5 ธันวาคม 2563 วงเงินงบประมาณ

31 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดโต๊ะหมู่บูชา            4,880.00           4,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี  บุญญฤกษ์บวร นางสมศรี  บุญญฤกษ์บวร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
- ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. ราคาท่ีเสนอ 4,880.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,880.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/7/2563
ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. วงเงินงบประมาณ
- พานดอกไม้ประดิษฐ์สีฟ้า
- ผ้าต่วนส าหรับผูกประดับโต๊ะลงนามถวายพระพรสีฟ้า
- แพร มาลัย เบอร์ ๒ สีฟ้า


