
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างท าป้ายช่ือ กอง/กลุ่มงาน (งานอาคารสถานท่ี)          62,600.00         62,600.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย  สว่างอารมณ์ นายฉลองชัย  สว่างอารมณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- ขนาด 14 x 60 ซม. จ านวน 5 ป้าย ราคาท่ีเสนอ 62,600.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 62,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/6/2563
- ขนาด 14 x 70 ซม. จ านวน 3 ป้าย วงเงินงบประมาณ
- ขนาด 14 x 80 ซม. จ านวน 7 ป้าย
- ขนาด 16 x 80 ซม. จ านวน 2 ป้าย
ท้ังหมด 17 ป้าย

2 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ งาน            3,745.00           3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 63-04-29 วันท่ี 29 พ.ค. 63 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/6/2563

ราคาท่ีเสนอ 3,745.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,745.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเพ่ือน ามาใช้ในราชการ (งานอาคารสถานท่ี)        113,800.00       113,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- หุ้มเปล่ียนหนังเก้าอ้ีขนาดกลาง 46 ตัว ราคาท่ีเสนอ 113,800.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 113,800.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/6/2563
- เปล่ียนแกนเก้าอ้ี 6 ตัว วงเงินงบประมาณ
- หุ้มเปล่ียนหนังโซฟาน่ังเด่ียว 4 ตัว
- หุ้มเปล่ียนหนังเก้าอ้ีทรงใหญ่ 2 ตัว

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์            4,980.00           4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ราคาท่ีเสนอ 4,980.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,980.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/6/2563

วงเงินงบประมาณ

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ          77,046.42         77,046.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 77,046.42 บาท ราคาท่ีจ้าง 77,046.42 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/6/2563

วงเงินงบประมาณ

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ          63,692.82         63,692.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 63,692.82 บาท ราคาท่ีจ้าง 63,692.82 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/6/2563

วงเงินงบประมาณ

7 จ้างพิมพ์หนังสือ 104,860.00 104,860.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- หนังสือบทบาทของ สมช. กับพลวัตด้านภัยคุกคามข้ามชาติ (Dynamics และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/6/2563
Transnational Threats) จ านวน 1,000 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 104,860.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 104,860.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1
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จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง
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สัญญำหรือข้อตกลง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

8 จัดจ้างท าป้ายช่ือ สมช. ส าหรับติดห้องประชุม (กบป.)          17,976.00         17,976.00 เฉพาะเจาะจง ซิลค์ แอนด์ อาร์ต ซิลค์ แอนด์ อาร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 17,976.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 17,976.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/6/2563

วงเงินงบประมาณ

9 ซ้ือของท่ีระลึก            3,300.00           3,300.00 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลช่อฟ้า คณะบุคคลช่อฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
- วัดเบญจมฯ+เพลท จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 3,300.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,300.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/6/2563

วงเงินงบประมาณ

10 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา            3,531.00           3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
เลขท่ี 63-06-21 วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/6/2563

ราคาท่ีเสนอ 3,531.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,531.00 บาท วงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด (กบส.) จ านวน 1 พาน            2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุม ฤทธ์ิบัว นางปทุม ฤทธ์ิบัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวาย พระพรชัยมงคลเน่ืองใน ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/6/2563
โอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงเงินงบประมาณ

12 จ้างบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ (งานอาคารสถานท่ี)        144,985.00       144,985.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เซอร์วิส เซอร์วิส เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/6/2563
ราคาท่ีเสนอ 144,985.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 144,985.00 บาท วงเงินงบประมาณ

13 ซ้ือของท่ีระลึก            3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- จานเบญจรงค์ ขนาด 10 น้ิว บรรจุกล่องผ้าไหม ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/6/2563

วงเงินงบประมาณ

14 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 24/6/2563

วงเงินงบประมาณ

15 จ้างซ่อมแซมประตูอัตโนมัติ อาคาร สมช.            9,737.00           9,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 9,737.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,737.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/6/2563

วงเงินงบประมาณ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

16 กระดาษเอ 4 จ านวน 100 รีม (กมท.) 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์ ซีร่ีย์ จ ากัด บริษัท เปเปอร์ ซีร่ีย์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 9,200.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/6/2563

วงเงินงบประมาณ


