
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขที/่วนัทีข่องสญัญำ
หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจำ้ง

1 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ ำเดือนสิงหำคม 76,000.00 76,000.00 ตกลงรำคำ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริกำร บริษทั รุ่งโรฒณ์บริกำร มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2560

และกนัยำยน 2560 จ ำนวน 17 (2525) จ ำกดั/รำคำทีเ่สนอ (2525) จ ำกดั/รำคำทีจ่ำ้ง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 01/08/2560
รำยกำร 74,400 บำท 74,400 บำท วงเงินงบประมำณ

2 จำ้งซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 4,708.00 4,708.00 ตกลงรำคำ บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2560
(PrinterLaser HP LaserJet แอนด์ เชอร์วสิ จ ำกดั แอนด์ เชอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 02/08/2560
Enterpise P3015) จ ำนวน 1 เคร่ือง /รำคำทีเ่สนอ 4,708 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 4,708 บำท วงเงินงบประมำณ

3 จำ้งซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 7,254.60 7,254.60 ตกลงรำคำ บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 02/2560
(PrinterLaser HP LaserJet แอนด์ เชอร์วสิ จ ำกดั แอนด์ เชอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 02/08/2560
Pro 100 color MFP M175NW) /รำคำทีเ่สนอ 7,254.60 /รำคำทีจ่ำ้ง 7,254.60 วงเงินงบประมำณ
จ ำนวน 1 เคร่ือง บำท บำท

4 จำ้งซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 10,379.00 10,379.00 ตกลงรำคำ บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2561
(PrinterLaser HP LaserJet แอนด์ เชอร์วสิ จ ำกดั แอนด์ เชอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 03/08/2561
4250DTN) จ ำนวน 1 เคร่ือง /รำคำทีเ่สนอ 10,379 /รำคำทีจ่ำ้ง 10,379 วงเงินงบประมำณ

บำท บำท
5 จดัซ้ือของทีร่ะลึก จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ บำ้นรักเฉลิมพระเกยีรติ บำ้นรักเฉลิมพระเกยีรติ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 02/2560

/รำคำทีเ่สนอ 5,000 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 5,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 03/08/2560

วงเงินงบประมำณ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
วันที่   12   กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
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สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๐
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วันที่   12   กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

6 จดัจำ้งก ำจดัหน ูปลวก และแมลง 54,505.80 54,505.80 ตกลงรำคำ 1.หจก. ไวท ์แอนท ์โกลด์ หจก. ไวท ์แอนท ์โกลด์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2560

อำคำร สมช.และอำคำร ๒๐ ชัน้ ๓ /รำคำทีเ่สนอ 54,505.80 /รำคำทีจ่ำ้ง 54,505.80 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 04/08/2560

บำท บำท วงเงินงบประมำณ
2. หจก. ปลวกทอง เพสต์
คอนโทรล / รำคำทีเ่สนอ
72674.40 บำท

7 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ ของ กบส.(สลก.) 1,500.00 1,500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนบวรวนัชำติ ร้ำนบวรวนัชำติ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2560

จ ำนวน 1 รำยกำร /รำคำทีเ่สนอ 1,200 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 1,200 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 09/08/2560

วงเงินงบประมำณ
8 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ ของ กบส.(สลก.) 1,500.00 1,500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนดอกไม ้จุม๋ บำงล ำพู ร้ำนดอกไม ้จุม๋ บำงล ำพู มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 02/2560

จ ำนวน 1 รำยกำร /รำคำทีเ่สนอ 1,000 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 1,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 09/08/2560

วงเงินงบประมำณ
9 จดัจำ้งเชำ่พำหนะรับจำ้งในต่ำงประเทศ 90,000.00 90,000.00 วธิพีเิศษ บริษทั BUMI KENYALANG บริษทั BUMI KENYALANG มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 03/2561

เพือ่ใชใ้นรำชกำร ณ กรุงกวัลำลัมเปอร์ TRAVEL & TOURS (M) TRAVEL & TOURS (M) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 09/08/2560
ประเทศมำเลเซีย จ ำนวน 1 รำยกำร SDN.BHD./ราคาทีเ่สนอ SDN.BHD./ราคาทีจ่า้ง วงเงินงบประมำณ

90,000 บาท 90,000 บาท

10 จำ้งซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 4,226.50 4,226.50 ตกลงรำคำ บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2561
(Notbook DELL VOSTOR 3450) แอนด์ เชอร์วสิ จ ำกดั แอนด์ เชอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 11/08/2561
จ ำนวน 1 เคร่ือง /รำคำทีเ่สนอ 4,226.50 /รำคำทีจ่ำ้ง 4,226.50 วงเงินงบประมำณ

บำท บำท
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สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
วันที่   12   กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

11 จำ้งเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 ตกลงรำคำ นำยณัฎฐ์ จนิดำวงศ์ นำยณัฎฐ์ จนิดำวงศ์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 02/2560

/รำคำทีเ่สนอ 3,000 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 3,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 11/04/2560

วงเงินงบประมำณ
12 จำ้งเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 1 คัน 13,500.00 13,500.00 ตกลงรำคำ บริษทั ฉตัรแกว้ทวัร์ จ ำกดั บริษทั ฉตัรแกว้ทวัร์ จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2561

จ ำนวน 3 วนั /รำคำทีเ่สนอ 13,500 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 13,500 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 15/04/2560

วงเงินงบประมำณ
13 จำ้งบริษทัเอกชนในกำรด ำเนนิกำรจดั 958,000.00 958,000.00 วธิพีเิศษ 1. บริษทั ครีเอทฟี พอยด์ 1. บริษทั ครีเอทฟี พอยด์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 18/2560

โครงกำรอบรมตำมโครงกำรอบรมตำม แอด จ ำกดั/รำคำทีเ่สนอ แอด จ ำกดั/รำคำทีจ่ำ้ง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 16/08/2560

หลักสูตรกำรเปน็ขำ้รำชกำรและ 960,562 บำท 954,547 บำท วงเงินงบประมำณ
เจำ้หนำ้ทีรั่ฐทีดี่ 2. MakeAwisH Company 

Limited/รำคำทีเ่สนอ
973,411.10 บำท
3. บริษทั ซิกส์แนล เทค
(ประเทศไทย) จ ำกดั/รำคำที่
เสนอ 965,311.20 บำท

14 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ อำคำร สมช. 11,534.60 11,534.60 ตกลงรำคำ 1. บริษทั เมกำ คูล บริษทั เอสซีพ ี(2013) มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2560

จ ำนวน 3 เคร่ือง เอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั/รำคำที่ จ ำกดั/รำคำทีจ่ำ้ง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 17/08/2560

เสนอ 11,770 บำท 11534.60 บำท วงเงินงบประมำณ

2. บริษทั เอสซีพ ี(2013)
จ ำกดั/รำคำทีเ่สนอ
11534.60 บำท
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วันที่   12   กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

15 เชำ่หอ้งประชมุพร้อมอปุกรณ์ 70,000.00 7,000.00 ตกลงรำคำ โรงแรม ระยองแมริออต โรงแรม ระยองแมริออต มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 02/2560

จ ำนวน 1 รำยกำร รีสอร์ท แอนด์ สปำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 17/08/2560

(โครงกำรสัมมนำเชงิปฏบิติักำร เร่ือง /รำคำทีเ่สนอ 70,000 /รำคำทีจ่ำ้ง 70,000 วงเงินงบประมำณ

กำรพฒันำศักยภำพและกำรเสริมสร้ำง บำท บำท
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ กำรด ำเนนิงำน
ด้ำนควำมมัน่คง ตำมหลักกำรบริหำร
บำ้นเมอืงทีดี่)

16 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน รายการ 17,000.00 17,000.00 ตกลงรำคำ 1. บริษทั เมกำ คูล บริษทั เมกำ คูล มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2560
เคร่ืองปัม๊น้ า เพือ่สนบัสนนุงาน สมช. เอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั/รำคำที่ เอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั/รำคำที่ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอ 16,799 บำท จำ้ง 16,799 บำท วงเงินงบประมำณ

2. บริษทั ออโต้ปัม๊ - เทค
จ ำกดั/รำคำทีเ่สนอ 16,869
บำท

17 ซ้ือผงหมกึเคร่ืองพมิพ์ 194,313.07 194,313.07 ตกลงรำคำ บริษทั โฟนกิซ์ จ ำกดั บริษทั โฟนกิซ์ จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 02/2560

จ ำนวน 3 รำยกำร /รำคำทีเ่สนอ194,313.07 /รำคำทีจ่ำ้ง194,313.08 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560

บำท บำท วงเงินงบประมำณ
18 ซ้ือวสัดุเพือ่ใชใ้นรำชกำร จ ำนวน 36 25,561.00 25,561.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเอีย่มรุ่งเร่ือง ร้ำนเอีย่มรุ่งเร่ือง มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 03/2560

รำยกำร /รำคำทีเ่สนอ 25,561 บำท /รำคำทีซ้ื่อ 25,561 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560
วงเงินงบประมำณ
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หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
วันที่   12   กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

19 จำ้งพมิพห์นงัสือนโยบำยกำรบริหำร 99,831.00 99,831.00 ตกลงรำคำ ส ำนกัพมิพค์ณะรัฐมนตรี ส ำนกัพมิพค์ณะรัฐมนตรี มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 04/2560

และกำรพฒันำจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ และรำชกจิจำนเุบกษำ และรำชกจิจำนเุบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560

พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ฉบบั ๕ ภำษำ /รำคำทีเ่สนอ 99,831 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 99,831 บำท วงเงินงบประมำณ
เพิม่เติม คร้ังที ่๒ จ ำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม

20 จดัจำ้งพมิพห์นงัสือบนัทกึขอ้ตกลง 12,000.00 10,486.00 กรณีพเิศษ ส ำนกัพมิพค์ณะรัฐมนตรี ส ำนกัพมิพค์ณะรัฐมนตรี มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 05/2560

ควำมร่วมมอืวำ่ด้วยกำรแลกเปล่ียน และรำชกจิจำนเุบกษำ และรำชกจิจำนเุบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560

ขอ้มลูระหวำ่งเพือ่กำรเตรียมพร้อม /รำคำทีเ่สนอ 99,831 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 99,831 บำท วงเงินงบประมำณ
แหง่ชำติ จ ำนวน 1 รำยงำน

21 จดัจำ้งเชำ่พำหนะรับจำ้งในต่ำงประเทศ 96,000.00 96,000.00 วธิพีเิศษ ANGKOR & PEOPLE ANGKOR & PEOPLE มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 06/2560

เพือ่ใชใ้นรำชกำร ณ รำชอำณำจกัร TOUR CO.,LTD/รำคำที่ TOUR CO.,LTD/รำคำที่ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560

กมัพชูำ จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอ 96,000 บำท จำ้ง 96,000 บำท วงเงินงบประมำณ
22 จดัจำ้งรถบสัปรับอำกำศ จ ำนวน 2 คัน 32,000.00 32,000.00 ตกลงรำคำ BANGKOK TRAVEL CLUB BANGKOK TRAVEL CLUB มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 07/2560

CO.,LTD/รำคำทีเ่สนอ CO.,LTD/รำคำทีจ่ำ้ง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560

32,000 บำท 32,000 บำท วงเงินงบประมำณ
23 ซ้ือของทีร่ะลึก จ ำนวน 3 รำยกำร 31,500.00 30,900.00 ตกลงรำคำ ร้ำน Jim Thompson ร้ำน Jim Thompson มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 08/2560

/รำคำทีเ่สนอ 30,900 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 30,900 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560

วงเงินงบประมำณ
24 จำ้งพมิพห์นงัสือผลกำรฝึกกำรบริหำร 104,646.00 104,646.00 กรณีพเิศษ ส ำนกัพมิพค์ณะรัฐมนตรี ส ำนกัพมิพค์ณะรัฐมนตรี มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 09/2560

วกิฤตกำรณ์ระดับชำติ ประจ ำป ี2560 และรำชกจิจำนเุบกษำ และรำชกจิจำนเุบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560

จ ำนวน 300 เล่ม /รำคำทีเ่สนอ104,646บำท /รำคำทีจ่ำ้ง104,646บำท วงเงินงบประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขที/่วนัทีข่องสญัญำ
หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
วันที่   12   กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

25 ซ้ือของทีร่ะลึก จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00 20,000.00 ตกลงรำคำ บริษทั นำรำยณ์ภณัฑ์ จ ำกดั บริษทั นำรำยณ์ภณัฑ์ จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 10/2560

/รำคำทีเ่สนอ 6,426 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 6,426 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560

วงเงินงบประมำณ
26 จดัจำ้งพมิพห์นงัสือรวมกฎหมำย 99,510.00 99,510.00 กรณีพเิศษ ส ำนกัพมิพค์ณะรัฐมนตรี ส ำนกัพมิพค์ณะรัฐมนตรี มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 11/2560

ด้ำนควำมมัน่คง จ ำนวน 3000 เล่ม และรำชกจิจำนเุบกษำ และรำชกจิจำนเุบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/08/2560

/รำคำทีเ่สนอ 99,510 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 99,510 บำท วงเงินงบประมำณ
27 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (หนงัสือทะเบยีนรับ - 7,200.00 7,200.00 ตกลงรำคำ บริษทั สยำมวริิยะกจิ จ ำกดั บริษทั สยำมวริิยะกจิ จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2561

 ส่ง) จ ำนวน 24 เล่ม /รำคำทีเ่สนอ 3595.20 /รำคำทีซ้ื่อ 3595.21 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 21/08/2560

บำท บำท วงเงินงบประมำณ
28 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำนของ สมช. 431,114.77 431,114.77 ตกลงรำคำ บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 19/2560

ประจ ำปงีบประมำณ 2560 (มหำชน)/รำคำทีเ่สนอ (มหำชน)/รำคำทีจ่ำ้ง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 21/08/2560

จ ำนวน 32 รำยกำร 431,114.77 บำท 431,114.77 บำท วงเงินงบประมำณ
จำ้งซ่อมสุขภณัฑ์ 5 ชดุ 73,000.00 73,000.00 ตกลงรำคำ 1. นำงจนัทนำ  ชยัรัตน์ นำงจนัทนำ  ชยัรัตน์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 01/2560

และดูดส่ิงปฏกิลู 15 คันรถ /รำคำทีเ่สนอ 73,000 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 73,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2560

2. นำยพรชยั  เกำซู วงเงินงบประมำณ
/รำคำทีเ่สนอ 81,000 บำท

29 จำ้งท ำโล่ใหข้ำ้รำชกำรและ 9,600.00 9,600.00 ตกลงรำคำ ร้ำนสุวรรณประดิษฐ์ ร้ำนสุวรรณประดิษฐ์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 02/2560

ลูกจำ้งประจ ำทีเ่กษยีรอำยรุำชกำร /รำคำทีเ่สนอ 7650.50 /รำคำทีจ่ำ้ง 7650.51 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2560

ณ 1 ตุลำคม 2560 และผู้ได้รับกำร บำท บำท วงเงินงบประมำณ
ยกยอ่งชมเชยประจ ำป2ี559
จ ำนวน 1 งำน



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขที/่วนัทีข่องสญัญำ
หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
วันที่   12   กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๐ ซ้ือของทีร่ะลึก จ ำนวน ๒ รำยกำร 21,000.00 20,972.00 ตกลงรำคำ บริษทั อญัชลีกรอบรูป จ ำกดั บริษทั อญัชลีกรอบรูป จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 03/2560

/รำคำทีเ่สนอ 20,972 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 20,972 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2560

วงเงินงบประมำณ

31 จำ้งพมิพห์นงัสือรำยงำนผลกำร 136,960.00 136,960.00 กรณีพเิศษ ส ำนกัพมิพค์ณะรัฐมนตรี ส ำนกัพมิพค์ณะรัฐมนตรี มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 04/2560

ด ำเนนิงำนของส ำนกังำนสภำ และรำชกจิจำนเุบกษำ และรำชกจิจำนเุบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/04/2560

ควำมมัน่คงแหง่ชำติ ภำยใต้รัฐบำล /รำคำทีเ่สนอ136,960บำท /รำคำทีจ่ำ้ง136,960บำท วงเงินงบประมำณ
พลเอกประยทุธจ์นัทโ์อชำ นำยกฐัมนตรี
ปทีี ่3 จ ำนวน 2,000 เล่ม

32 จำ้งเหมำบริกำรรถตู้ จ ำนวน 2 คัน 27,000.00 27,000.00 ตกลงรำคำ นำยณัฎฐ์ จนิดำวงศ์ นำยณัฎฐ์ จนิดำวงศ์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 05/2560

และจำ้งเหมำรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล /รำคำทีเ่สนอ 27,000 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 27,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/04/2560

ไมเ่กนิ 7 ทีน่ัง่ จ ำนวน 1 คัน วงเงินงบประมำณ
จ ำนวน 3 วนั

33 จดัจำ้งพำหนะส ำหรับเดินทำงไประยอง 21,000.00 21,000.00 ตกลงรำคำ บริษทั ฉตัรแกว้ทมี จ ำกดั บริษทั ฉตัรแกว้ทมี จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 06/2560

จ ำนวน 1 คัน /รำคำทีเ่สนอ 21,000 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 21,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2560

วงเงินงบประมำณ
34 ซ้ือของทีร่ะลึก จ ำนวน 1 รำยกำร 11,000.00 11,000.00 ตกลงรำคำ บริษทั นำรำยณ์ภณัฑ์ จ ำกดั บริษทั นำรำยณ์ภณัฑ์ จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 07/2560

/รำคำทีเ่สนอ 11,000 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 11,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2560

วงเงินงบประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขที/่วนัทีข่องสญัญำ
หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
วันที่   12   กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

35 ซ้ือหนงัสือเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นกำร 22,028.40 22,028.40 ตกลงรำคำ บริษทั คิโนะคูมยิะบุค๊สโตร์ บริษทั คิโนะคูมยิะบุค๊สโตร์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 08/2560

ปฏบิติังำนของ สมช. จ ำนวน 14 (ประเทศไทย) จ ำกดั/รำคำที่ (ประเทศไทย) จ ำกดั/รำคำที่ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/04/2560

รำยกำร เสนอ 22,028.40 บำท จำ้ง 22,028.40 บำท วงเงินงบประมำณ
36 ซ้ือหนงัสือเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นกำร 4,968.25 4,968.25 ตกลงรำคำ ศูนยห์นงัสือแหง่จฬุำลงกรณ์ ศูนยห์นงัสือแหง่จฬุำลงกรณ์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 09/2561

ปฏบิติังำนของ สมช. จ ำนวน 13 มหำวทิยำลัย/รำคำทีเ่สนอ มหำวทิยำลัย/รำคำทีจ่ำ้ง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/04/2560

รำยกำร 4,968.25 บำท 4,968.25 บำท วงเงินงบประมำณ
37 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำนเคร่ืองโทรสำร 115,560.00 115,560.00 ตกลงรำคำ บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 10/2559

จ ำนวน 6 เคร่ือง จ ำกดั/รำคำทีเ่สนอ จ ำกดั/รำคำทีจ่ำ้ง 115,560 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2560

115,560 บำท บำท วงเงินงบประมำณ
38 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน(ผงหมกึเคร่ืองโทรสำร) 22,470.00 22,470.00 ตกลงรำคำ บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 11/2560

จ ำนวน 1 รำยกำร จ ำกดั/รำคำทีเ่สนอ 22,470 จ ำกดั/รำคำทีจ่ำ้ง 22,471 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2560

บำท บำท วงเงินงบประมำณ
39 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 56 รำยกำร 31,540.08 31,540.08 ตกลงรำคำ บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 12/2560

(มหำชน)/รำคำทีเ่สนอ (มหำชน)/รำคำทีจ่ำ้ง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2560

31,540.08 บำท 31,540.08 บำท วงเงินงบประมำณ
40 ซ้ือกระดำษ A4  80 แกรม 34,245.35 34,245.35 ตกลงรำคำ บริษทั ออพติมัม่เทรดด้ิง บริษทั ออพติมัม่เทรดด้ิง มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 13/2560

จ ำนวน 370 รีม จ ำกดั/รำคำทีเ่สนอ จ ำกดั/รำคำทีซ้ื่อ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2560

34,245.35 บำท 34,245.35 บำท วงเงินงบประมำณ
41 จำ้งซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 3,638.00 3,638.00 ตกลงรำคำ บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 14/2561

(Notbook LENOVO B40) แอนด์ เชอร์วสิ จ ำกดั แอนด์ เชอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2561
จ ำนวน 1 เคร่ือง /รำคำทีเ่สนอ 3,638 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 3,638 บำท วงเงินงบประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขที/่วนัทีข่องสญัญำ
หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
วันที่   12   กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

42 จำ้งผลิตเอกสำรประกอบกำรประชมุ 10,000.00 10,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำน ChaiyathatCopy ร้ำน ChaiyathatCopy มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 16/2560

จ ำนวน 100 เล่ม /รำคำทีเ่สนอ 10,000 บำท /รำคำทีจ่ำ้ง 10,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22/08/2560

วงเงินงบประมำณ


