
เลขท่ี วันท่ี

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารประจ าเดือนกันยายน 2564 (สมช.)         30,170.00        30,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด         30,170.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด        30,170.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 1/9/2564

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 -

 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตภาส ตันติวัฒนารมย์         15,000.00 นายกฤตภาส ตันติวัฒนารมย์        15,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
175/2564 1/9/2564

3 พิมพ์วารสารมุมมองความม่ันคง ฉบับท่ี 8 (เดือน ต.ค. 64 - ม.ค. 65)         99,510.00        99,510.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

        99,510.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

       99,510.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 2/9/2564

4 จ้างพิมพ์เอกสาร กชป./กภน.       115,506.50      115,506.50 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

      115,506.50 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

     115,506.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
02/2564 2/9/2564

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน รายการขาต้ังกล้อง จ านวน 3 ชุด          6,420.00         6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด          6,420.00 บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด          6,420.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
03/2564 2/9/2564

6 ซ่อมแซมบานหน้าต่างและวงกบช ารุดฯ       157,718.00      157,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด       157,718.00 บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด      157,718.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
04/2564 2/9/2564

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กชต.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ านวน 21 

รายการ

        35,694.24        35,694.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         35,694.24 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        35,694.24 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
05/2564 2/9/2564

8 ผงหมึกพิมพ์ 4 รายการ       102,909.39      102,909.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       102,909.39 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      102,909.39 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 6/9/2564

9 ผงหมึกพิมพ์ 4 รายการ         76,735.05        76,735.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด         76,735.05 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด        76,735.05 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
02/2564 6/9/2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

10 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 

64-08-34 JOB REF.64833 วันท่ี 31 สิงหาคม 2564

         5,938.50         5,938.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         5,938.50 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         5,938.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
03/2564 6/9/2564

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กบค.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน         29,885.95        29,885.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         29,885.95 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        29,885.95 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
04/2564 6/9/2564

12 จัดซ้ือสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมการประชุมทางไกล (ศทส.)         99,513.85        99,513.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด         99,513.85 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด        99,513.85 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
05/2564 6/9/2564

13 จ้างเติมน้ ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 190 ลิตร          5,895.70         5,895.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

         5,895.70 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

         5,895.70 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
07/2564 6/9/2564

14 ซ้ือของท่ีระลึก จานโชว์เบญจรงค์ขนาด 14 น้ิว บรรจุกล่องผ้าไหม จ านวน 2 กล่อง         10,550.00        10,550.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร         10,550.00 นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร        10,550.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 7/9/2564

15 ครุภัณฑ์ส านักงานรายการเคร่ืองบันทึกการลงเวลาด้วยใบหน้าพร้อมการติดต้ัง

ระบบฯ

      296,000.00      296,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.ดี.ยูนิคอร์น จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

      296,000.00 บริษัท เอ็น.ดี.ยูนิคอร์น จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)

     296,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 7/9/2564

16 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงานขับรถ       315,000.00      315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอทัวร์       315,000.00 บริษัท เดอทัวร์      315,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 7/9/2564

17 พิมพ์หนังสือท่ีระลึกพิธีมอบโล่เกียรติบัตรของนายกรัฐมนตรีโครงการประกวด

เรียงความในหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉันและการเสวนาวิชาการ 

นานาทัศนะสันติสุขชายแดนใต้ : โอกาสและความท้าทาย

497,550.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

497,550.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

497,550.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 7/9/2564

18 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ช่าง จ านวน 13 รายการ 36,112.50 36,112.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด 36,112.50 บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด 36,112.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 8/9/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

19 จ้างท าตรายาง (สมศ.)             160.50            160.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายางและ

การพิมพ์

            160.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายางและการ

พิมพ์

           160.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 8/9/2564

20 ครุภัณฑ์ส านักงาน       104,547.05      104,547.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด       104,547.05 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      104,547.05 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 8/9/2564

21 จัดซ้ือทะเบียนหนังสือรับ สีน้ าตาล             898.80            898.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิรยะกิจ จ ากัด             898.80 บริษัท สยามวิรยะกิจ จ ากัด            898.80 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2564 8/9/2564

22 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 (กภช.) จ านวน 250 รีม         23,807.50        23,807.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

        23,807.50 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

       23,807.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

06/2564 8/9/2564

23 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ศปก.ศบค.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ านวน 

41 รายการ

        41,317.94        41,317.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         41,317.94 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        41,317.94 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 10/9/2564

24 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงานขับรถ จ านวน 2 คัน/4 วัน

 ระหว่างวันท่ี 12 - 15 กันยายน 2564

        36,000.00        36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์         36,000.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์        36,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 10/9/2564

25 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงานขับรถ       240,000.00      240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท SELECT EGYPT CO., LTD.       240,000.00 บริษัท SELECT EGYPT CO., LTD.      240,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2564 10/9/2564

26 จ้างซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด ประตูกระจกอัตโนมัติช้ันใต้ดิน         98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด         98,000.00 บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด        98,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

06/2564 10/9/2564

27 ซ้ือของท่ีระลึก ชุดกาน้ าชาเบญจรงค์ใหญ่ บรรจุกล่องผ้าไหม จ านวน 2 กล่อง         10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร         10,000.00 นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร        10,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 14/9/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

28 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ          3,999.00         3,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          3,999.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          3,999.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 15/9/2564

29 พิมพ์หนังสือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความ

ม่ันคงของชาติ พ.ศ. 2558 / พิมพ์เอกสารประมวลผลองค์ความรู้ความเป็นมาการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสริมสร้างความม่ันคงของชาติ

      185,645.00      185,645.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

      185,645.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

     185,645.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 15/9/2564

30 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กบป.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ านวน 92 

รายการ

        50,614.20        50,614.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         50,614.20 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        50,614.20 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 15/9/2564

31 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กภน.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ านวน 61 

รายการ

        34,405.80        34,405.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         34,405.80 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        34,405.80 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 15/9/2564

32 จ้างล่ามแปลภาษา (กภช.)         17,120.00        17,120.00 เฉพาะเจาะจง Onni Ltd.,         17,120.00 Onni Ltd.,        17,120.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2564 15/9/2564

33 จัดซ้ือซองเอกสาร (ฝอ.ลมช.)          2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

         2,500.00 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

         2,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

06/2564 15/9/2564

34 จัดซ้ือหนังสือ (กภช.) จ านวน 43 รายการ         37,734.30        37,734.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

        37,734.30 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

       37,734.30 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

07/2564 15/9/2564

35 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 ฝอ.ลมช. จ านวน 50 รีม          4,761.50         4,761.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         4,761.50 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         4,761.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

08/2564 15/9/2564

36 ผงหมึกพิมพ์ 4 รายการ         51,156.70        51,156.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด         51,156.70 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด        51,156.70 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

09/2564 15/9/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

37 ผงหมึกพิมพ์ 5 รายการ         32,335.40        32,335.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด         32,335.40 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด        32,335.40 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10/2564 15/9/2564

38 ผงหมึกพิมพ์ 4 รายการ         76,735.05        76,735.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด         76,735.05 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด        76,735.05 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

11/2564 15/9/2564

39 ผงหมึกโทรสาร         37,502.43        37,502.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด         37,502.43 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด        37,502.43 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

12/2564 15/9/2564

40 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ          5,831.50         5,831.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

         5,831.50 บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

         5,831.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

13/2564 15/9/2564

41 จ้างบ ารุงรักษาระบบเสียง ห้องประชุมศุนย์ข้อมูลความม่ันคง ศูนย์ราชการ       310,567.50      310,567.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ากัด       310,567.50 บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ากัด      310,567.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 16/9/2564

42 การจัดซ้ือสิทธ์ิการบ ารุงรักษา       494,019.00      494,019.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด       494,019.00 บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด      494,019.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 16/9/2564

43 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 15 เคร่ือง       494,982.00      494,982.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด       494,982.00 บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด      494,982.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 16/9/2564

44 จ้างท าโล่ 2 อัน (กบท.) เพ่ือมอบให้ข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 

ตุลาคม 2564

         2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉ่อยเส็ง CHOI SENG          2,800.00 ร้านฉ่อยเส็ง CHOI SENG          2,800.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 16/9/2564

45 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องแม่ข่ายอาคาร สมช.          7,490.00         7,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

         7,490.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

         7,490.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 17/9/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

46 จ้างพิมพ์หนังสือ กภช.       397,505.00      397,505.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

      397,505.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

     397,505.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 17/9/2564

47 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 

64-09-12 JOB REF. 64889 วันท่ี 13 กันยายน 2564

         3,959.00         3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         3,959.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         3,959.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 17/9/2564

48 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 

64-09-16 JOB REF. 64874 วันท่ี 15 กันยายน 2564

         2,140.00         2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         2,140.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         2,140.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2564 17/9/2564

49 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ช่าง รายการแบตเตอร่ี ขนาด 6 Volt. 4.5 Ah. จ านวน 25 ชุด         34,775.00        34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด         34,775.00 บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด        34,775.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 20/9/2564

50 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ฝอ.ลมช./กนย.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

จ านวน 119 รายการ

        20,270.64        20,270.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         20,270.64 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        20,270.64 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 20/9/2564

51 พิมพ์หนังสือการจัดการองค์ความรู้ด้านความม่ันคง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จ านวน 500 เล่ม

        99,510.00        99,510.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

        99,510.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

       99,510.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 21/09/2564

52 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 สง.ปสท. และ สมช.ศปสท.สนผ.กห. จ านวน 70 

รีม

         6,666.10         6,666.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         6,666.10 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         6,666.10 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 21/09/2564

53 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กรป./กตป.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน       180,086.06      180,086.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด       180,086.06 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      180,086.06 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 21/09/2564

54 ผงหมึกพิมพ์ 4 รายการ         26,878.40        26,878.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด         26,878.40 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด        26,878.40 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 22/09/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

55 จ้างพิมพ์หนังสือ         89,880.00        89,880.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

        89,880.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

       89,880.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 22/09/2564

56 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเพ่ือน ามาใช้ในราชการ (งานอาคารสถานท่ี) รายการ

โต๊ะเก้าอ้ีส านักงาน และโซฟา

        56,000.00        56,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา         56,000.00 ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา        56,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 22/09/2564

57 จัดซ้ือสิทธ์ิการใช้บริการใบรับรองความปลอดภัย (SSL Certificate) (ศทส.)          8,500.00         8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด          8,500.00 บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด          8,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 22/09/2564

58 ผงหมึกพิมพ์         14,873.00        14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด         14,873.00 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด        14,873.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 23/09/2564

59 HP CE400X,  CE401A,  CE402A, CE403A, CF287XC, W2040XC, 

W2041XC, W2042XC, W2043XC และ M604 81A

      209,394.72      209,394.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       209,394.72 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      209,394.72 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 23/09/2564

60 กล้องส าหรับจับภาพการประชุมแบบ USB, POE, อุปกรณ์ควบคุมกล้อง, อุปกรณ์

แปลงสัญญาณภาพ แบบ HDMI, SDI, จอมอนิเตอร์ ขนาด 55 น้ิว, ล าโพงพร้อม

ไมโครโฟนในตัวใช้ส าหรับการประชุมไกล

      347,300.00      347,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ากัด       347,300.00 บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ากัด      347,300.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 23/09/2564

61 ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จ านวน 1 งาน (กภช.)       495,000.00      495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

      495,000.00 บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

     495,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 23/09/2564

62 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กมท./กปภ./สมศ.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน         23,289.47        23,289.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         23,289.47 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        23,289.47 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 27/09/2564

63 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กพป.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ านวน 16 

รายการ

         5,218.08         5,218.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          5,218.08 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          5,218.08 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 27/09/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

64 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ห้อง รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ (งาน

อาคารสถานท่ี)

        96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

        96,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

       96,300.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 28/09/2564

65 จ้างล้างถังเก็บน้ าประปา ขนาดความจุ 3000 ลิตร จ านวน 3 ถัง (งานอาคาร

สถานท่ี)

        10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์         10,000.00 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์        10,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 28/09/2564

66 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ       265,204.00      265,204.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด       265,204.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      265,204.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 28/09/2564


