
เลขท่ี วันท่ี

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 (สมช.)         15,300.00         15,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีพาณิชย์         15,300.00 ร้านทวีพาณิชย์         15,300.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2565 01/07/2565

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 65 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัคคพร มัคคภาวี         45,000.00 นางสาวมัคคพร มัคคภาวี         45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

181/2565 01/07/2565

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 65 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายต้นคิด เจียรกุล         45,000.00 นายต้นคิด เจียรกุล         45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

182/2565 01/07/2565

4 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ต้ังแต่ วันท่ี 1 ก.ค. - 30 

ก.ย. 65 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียด

เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัชร เจษฎาญาณเมธา         45,000.00 นายจิรวัชร เจษฎาญาณเมธา         45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

183/2565 01/07/2565

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ต้ังแต่ วันท่ี 1 ก.ค. - 30 

ก.ย. 65 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียด

เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอยลดา ชุ่มหม่ืนไวย         45,000.00 นางสาวไอยลดา ชุ่มหม่ืนไวย         45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

184/2565 01/07/2565

6 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 65 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤติพงศ์ คีรีเดช         45,000.00 นายกฤติพงศ์ คีรีเดช         45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

185/2565 01/07/2565

7 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 1 งาน 

ระหว่างวันท่ี 5 - 7 กรกฎาคม 2565

        13,500.00         13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์         13,500.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์         13,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2565 04/07/2565

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (กบส.)          7,090.00          7,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบวรธงชาติ          7,090.00 ร้านบวรธงชาติ          7,090.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2565 04/07/2565

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (กภช.) เพ่ือจัดประชุม BIMSTEC Trackฯ ในวันท่ี 6 - 7 

กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

         3,510.92          3,510.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          3,510.92 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          3,510.92 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2565 05/07/2565

10 จ้างล่ามแปลภาษาฉับพลันพร้อมอุปกรณ์ (กภช.) เพ่ือจัดประชุม BIMSTEC Track

 1.5ฯ ในวันท่ี 6 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

        70,620.00         70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด         70,620.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด         70,620.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2565 05/07/2565

11 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กภช.) เพ่ือจัดประชุม BIMSTEC Track 1.5ฯ ใน

วันท่ี 6 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

      142,730.00       142,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมราชด าริ จ ากัด (มหาชน)       142,730.00 บริษัท โรงแรมราชด าริ จ ากัด (มหาชน)       142,730.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2565 05/07/2565

12 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ (กชป.) เพ่ือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่าง

วันท่ี 24 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดจันทรบุรีและตราด

        36,000.00         36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ พลายแก้ว         36,000.00 นายอติชาติ พลายแก้ว         36,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2565 06/07/2565

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านัก/กลุ่มงาน) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน         13,894.27         13,894.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         13,894.27 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         13,894.27 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2565 06/07/2565

14 ของสมนาคุณ จ านวน 2 รายการ          1,460.04          1,460.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          1,460.04 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          1,460.04 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2565 06/07/2565

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กปภ.) SSD 240Gb A400 จ านวน 2 อัน          2,880.00          2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด          2,880.00 บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด          2,880.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2565 06/07/2565

16 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แอลกอฮอล์ ขนาด 5,000 ml. จ านวน 20

 กล.

         8,600.00          8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษ้ท เอ พาส คอมพลีท จ ากัด          8,600.00 บริษ้ท เอ พาส คอมพลีท จ ากัด          8,600.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2565 06/07/2565



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สมศ.) เพ่ือใช้ในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรฯ         26,627.99         26,627.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         26,627.99 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         26,627.99 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2565 11/07/2565

18 จัดซ้ือซองจดหมาย สีขาว ตราครุฑ ขนาดดีแอล (กบค.) จ านวน 4,000 ซอง          3,424.00          3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         3,424.00 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         3,424.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2565 11/07/2565

19 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ช่าง 25 รายการ (งานอาคารสถานท่ี)          7,849.00          7,849.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง          7,849.00 ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง          7,849.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2565 11/07/2565

20 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ วันท่ี 11 

ก.ค. - 30 ก.ย. 65 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        40,500.00         40,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล จรจ ารัส         40,500.00 นายวัศพล จรจ ารัส         40,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

186/2565 11/07/2565

21 ผลิตเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ข้ัน กรรมาธิการ จ านวน 1 งาน

        32,067.00         32,067.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร         32,067.00 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร         32,067.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2565 12/07/2565

22 พิมพ์เล่มรายงานการประเมินแนวโน้มและสถานการณ์ด้านความม่ันคงในช่วงปี 

พ.ศ. 2566 - 2570 จ านวน 150 เล่ม

        47,829.00         47,829.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

        47,829.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

        47,829.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2565 12/07/2565

23 ซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 รายการ         10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร         10,000.00 นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร         10,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2565 18/07/2565

24 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 1 งาน 

ระหว่างวันท่ี 19 - 20 กรกฎาคม 2565

      160,000.00       160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร่ี เวิลด์ฮออลิเดย์ แอนด์ ลีมูซีน       160,000.00 บริษัท เมอร่ี เวิลด์ฮออลิเดย์ แอนด์ ลีมูซีน       160,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2565 18/07/2565



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

25 ผงหมึกพิมพ์ จ านวน 5 รายการ         31,126.30         31,126.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด         31,126.30 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด         31,126.30 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2565 18/07/2565

26 ซ่อมแซมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร สมช. ท าเนียบรัฐบาล และอาคาร 20 ช้ัน

 3

         1,819.00          1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเวียง จ ากัด          1,819.00 บริษัท บุญเวียง จ ากัด          1,819.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2565 18/07/2565

27 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 งาน ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565         30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok         30,000.00 โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok         30,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2565 18/07/2565

28 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ         38,700.00         38,700.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาเมธ กันทะวงศ์         38,700.00 นายชนาเมธ กันทะวงศ์         38,700.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2565 19/07/2565

29 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 (กบค.) จ านวน 100 รีม (20 กล่อง)          9,630.00          9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         9,630.00 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         9,630.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2565 19/07/2565

30 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 17/65 จ านวน 1 งาน 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 65-07-12 JOB REF.65587

         7,704.00          7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

         7,704.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

         7,704.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2565 19/07/2565

31 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 18/65 จ านวน 1 งาน 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 65-07-11 JOB REF.65589

         3,745.00          3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

         3,745.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

         3,745.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2565 19/07/2565

32 ผลิตเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ข้ัน กรรมาธิการ คร้ังท่ี 2 จ านวน 1 งาน

        18,196.80         18,196.80 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร         18,196.80 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร         18,196.80 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

06/2565 19/07/2565



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

33 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 งาน (1 ห้อง/1 วัน) วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565         15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด         15,000.00 บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด         15,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2565 20/07/2565

34 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้         40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เพลิน

จิต กรุงเทพฯ

        40,000.00 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เพลิน

จิต กรุงเทพฯ

        40,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2565 20/07/2565

35 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด (กบส.)          6,500.00          6,500.00 เฉพาะเจาะจง วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม          6,500.00 วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม          6,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2565 20/07/2565

36 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 งาน (1ห้อง/1วัน) ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565         20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม Grande Centre Point 

Ploenchit Bangkok

        20,000.00 โรงแรม Grande Centre Point 

Ploenchit Bangkok

        20,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2565 22/07/2565

37 จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กมท.) เพ่ือจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ใน

วันท่ี 8 ส.ค. 2565 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

        10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทไซน่า มิลเลนเนียม (ไทย

แลนด์) จ ากัด

        10,000.00 บริษัท เกรทไซน่า มิลเลนเนียม (ไทย

แลนด์) จ ากัด

        10,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2565 22/07/2565

38 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 19/65 จ านวน 1 งาน 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 65-07-25 JOB REF.65630

         6,313.00          6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

         6,313.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

         6,313.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2565 27/07/2565


