
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          75,000.00         75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัญจน์ภิเษกฐ์  สุวรรณรัตน์ นายกัญจน์ภิเษกฐ์  สุวรรณรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 113/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 75,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/5/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          75,000.00         75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  เกิดสุวรรณ์ นายปริญญา  เกิดสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 114/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 75,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/5/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          75,000.00         75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราญชล  รอดเผ่ือน นายปราญชล  รอดเผ่ือน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 115/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 75,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/5/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

4 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          75,000.00         75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  ประดับมุข นายณัฐพล  ประดับมุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 116/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 75,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/5/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

5 วัสดุอุปกรณ์ในการประชุมคอนเฟอร์เรน จ านวน 3 รายการ            7,070.00           7,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 7,070.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,070.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/5/2563

วงเงินงบประมาณ

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 794.84 794.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
1. สเปรย์ท าความสะอาดจอมอนิเตอร์ 200 มล. จ านวน 3 กระป๋อง ราคาท่ีเสนอ 794.84 บาท ราคาท่ีจ้าง 794.84 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/5/2563
2. ผ้าไมโครไฟเบอร์ (แพ็ค3ผืน) คละสี Waxy วงเงินงบประมาณ

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 794.84 794.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
1. สเปรย์ท าความสะอาดจอมอนิเตอร์ 200 มล. จ านวน 3 กระป๋อง ราคาท่ีเสนอ 794.84 บาท ราคาท่ีจ้าง 794.84 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/5/2563
2. ผ้าไมโครไฟเบอร์ (แพ็ค3ผืน) คละสี Waxy วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1
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แบบ สขร.1

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ            4,508.98           4,508.98 เฉพาะเจาะจง INTERLINK COMMUNICATION INTERLINK COMMUNICATION มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
1. LINK RJ45 MODULAR PLUG,HP (10PCS/PKG) PUBLIC COMPANY LIMITED PUBLIC COMPANY LIMITED เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/5/2563
2. CAT5E RJ45 BLUE JACK,SLIM,TOOL FREE ราคาท่ีเสนอ 4,508.98 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,508.98 บาท วงเงินงบประมาณ
3. LINK CAT 5E IN-LINE COUPLER 

9 การจัดจ้างท าตรายาง (ส านักงาน/กลุ่มงาน)            2,471.70           2,471.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
และการพิมพ์ และการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/5/2563
ราคาท่ีเสนอ 2,471.70 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,471.70  บาท วงเงินงบประมาณ

10 จัดจ้างปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ กบค. เป็นห้องท างาน (งานอาคารสถานท่ี)          99,500.00         99,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 99,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 99,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/5/2563

วงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ของ กภน.,          26,420.00         26,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
กชป., กมท., สล.คพส., และ กบป. จ านวน ๓๘ รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,420.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 26,420.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/5/2563

วงเงินงบประมาณ

12 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด (กบส.) จ านวน ๑ พาน เพ่ือบันทึกเทปรายการ            2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุม ฤทธ์ิบัว นางปทุม ฤทธ์ิบัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/5/2563
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ภายในลิฟต์ของอาคาร สมช. (ท าเนียบรัฐบาล)        247,063.00       247,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/5/2563
ราคาท่ีเสนอ 247,063.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 247,063.00 บาท วงเงินงบประมาณ

14 จัดจ้างซ่อมแซมกล่องควบคุม ของ ฝอ.ลมช. ตามใบเสนอราคา          27,734.40         27,734.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภชัยการไฟฟ้าและส่ือสาร บริษัท ศุภชัยการไฟฟ้าและส่ือสาร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เลขท่ี 74775 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/5/2563
27,734.40 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบส่ีบาทส่ีสิบสตางค์) ราคาท่ีเสนอ 27,734.40 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,734.40 บาท วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

15 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า อาคาร สมช.          40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 40,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/5/2563

วงเงินงบประมาณ


