
เลขท่ี วันท่ี

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 (สมช.)         21,700.00        21,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด         21,700.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด        21,700.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
02/2564 1/7/2564

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        48,300.00        48,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร จันทรมณี         48,300.00 นายศุภกร จันทรมณี        48,300.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
159/2564 1/7/2564

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรชา สิงห์สมบุญ         45,000.00 นางสาววรชา สิงห์สมบุญ        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
160/2564 1/7/2564

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

ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียด

เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐปรียา นิพนธ์ศักด์ิ         45,000.00 นางสาวณัฐปรียา นิพนธ์ศักด์ิ        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
161/2564 1/7/2564

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญธร ญาณพิสิฐกุล         45,000.00 นางสาวธัญธร ญาณพิสิฐกุล        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
162/2564 1/7/2564

6 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์ พุทธศีลพรสกุล         45,000.00 นายพิสิษฐ์ พุทธศีลพรสกุล        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
163/2564 1/7/2564

7 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ์ อนุมาตย์         45,000.00 นายภาณุพงศ์ อนุมาตย์        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
164/2564 1/7/2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 9 สิงหาคม 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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

8 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิชญา บรรเจิดเวหา         45,000.00 นางสาวสุพิชญา บรรเจิดเวหา        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
165/2564 1/7/2564

9 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ ดอกจันทร์         45,000.00 นายภาคภูมิ ดอกจันทร์        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
166/2564 1/7/2564

10 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณฑริก จริโมภาส         45,000.00 นางสาวบุณฑริก จริโมภาส        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
167/2564 1/7/2564

11 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียากร เหมรุ่งเรืองกุล         45,000.00 นางสาวอารียากร เหมรุ่งเรืองกุล        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
168/2564 1/7/2564

12 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกิจ รุ่งทิพย์ธนกิจ         45,000.00 นายธนกิจ รุ่งทิพย์ธนกิจ        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
169/2564 1/7/2564

13 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 1 

ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครเมษ วงค์แสน         45,000.00 นายอัครเมษ วงค์แสน        45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
170/2564 1/7/2564

14 พิมพ์วารสารมุมมองความม่ันคง ฉบับท่ี 7 (เดือน มิ.ย. - ก.ย. 64) 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 2/7/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

15 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 (กตป.) จ านวน 750 รีม         71,422.50        71,422.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

        71,422.50 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

       71,422.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 5/7/2564

16 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 9/64 จ านวน 1 งาน 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 64-06-04 JOB REF.64678

         3,638.00         3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         3,638.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         3,638.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
03/2564 6/7/2564

17 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานราชการ 43 รายการ (งานอาคารสถานท่ี)         12,387.00        12,387.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง         12,387.00 ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง        12,387.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
04/2564 6/7/2564

18 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 

64-06-05 JOB REF.64668 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564

         2,193.50         2,193.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         2,193.50 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         2,193.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 7/7/2564

19 จ้างฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีปฎิบัติงานท้ัง 3 แห่ง คร้ังท่ี 3         96,145.00        96,145.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์         96,145.00 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์        96,145.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
02/2564 7/7/2564

20 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
01/2564 8/7/2564

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ ายาดับกล่ินฆ่าเช้ือ ขนาด 3,500 ml. จ านวน 20 กล.)          3,782.88         3,782.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          3,782.88 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          3,782.88 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 13/7/2564

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (แอลกอฮอล์ ขนาด 3,500 ml. จ านวน 10 กล. และ เจล

แอลกอฮอล์ ขนาด 3,500 ml. จ านวน 5 กล.)

         9,184.99         9,184.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          9,184.99 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          9,184.99 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
02/2564 13/7/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

23 จ้างพิมพ์เอกสาร กตป.          4,494.00         4,494.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

         4,494.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

         4,494.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 14/7/2564

24 จัดซ้ือซองเอกสาร (กภน.)          4,710.00         4,710.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์

         4,710.00 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์

         4,710.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 14/7/2564

25 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการสเปรย์ท าความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขนาด

 360 ml. จ านวน 10 ชุด

         4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด          4,000.00 บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด          4,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 15/7/2564

26 จัดซ้ือซองเอกสาร (กตป.) 34,040.00 34,040.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์

34,040.00 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์

34,040.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 16/7/2564

27 จัดซ้ิอวัสดุส านักงาน (กชต. จ านวน 27 รายการ, กตส. จ านวน 2 รายการ และ 

กนย. จ านวน 2 รายการ)

42,184.64 42,184.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 42,184.64 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 42,184.64 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 16/7/2564

28 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (น้ ายาท าความสะอาดฆ่าเช้ือ ขนาด 5 

ลิตร จ านวน 1 กล.)

         2,050.00         2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          2,050.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          2,050.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 22/7/2564

29 จ้างฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีปฎิบัติงานท้ัง 3 แห่ง คร้ังท่ี 4         96,145.00        96,145.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์         96,145.00 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์        96,145.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 23/7/2564

30 จ้างซ่อมแซม อาคาร 20 ช้ัน 3         29,000.00        29,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์         29,000.00 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์        29,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 23/7/2564

31 จัดซ้ือทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง สีน้ าตาล         14,980.00        14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จ ากัด         14,980.00 บริษัท สยามวิริยะกิจ จ ากัด        14,980.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 23/7/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

32 จัดซ้ือซองเอกสาร (กมท.)          3,300.00         3,300.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์

         3,300.00 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์

         3,300.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 23/7/2564

33 จ้างท าตรายาง (ส านัก/กอง/กลุ่มงาน)         10,593.00        10,593.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายางและ

การพิมพ์

        10,593.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายางและการ

พิมพ์

       10,593.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2564 23/7/2564

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (รอง ลมช.รัชกรณ์ฯ จ านวน 20 รายการ, กกม. จ านวน 47 

รายการ, กบส. จ านวน 21 รายการ และ พอย. จ านวน 41 รายการ)

        68,530.49        68,530.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         68,530.49 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        68,530.49 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

06/2564 23/7/2564

35 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กมท. จ านวน 33 รายการ         13,657.52        13,657.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         13,657.52 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        13,657.52 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

07/2564 23/7/2564

36 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (แอลกอฮอล์ ขนาด 3,500 ml. จ านวน 15 กล. และ เจล

แอลกอฮอล์ ขนาด 3,500 ml. จ านวน 5 กล.)

        10,060.09        10,060.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         10,060.09 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        10,060.09 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 30/7/2564

37 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 (กบป. จ านวน 30 รีม และ กบส. จ านวน 50 

รายการ)

         7,618.40         7,618.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         7,618.40 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         7,618.40 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 30/7/2564

38 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์         24,396.00        24,396.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

        24,396.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

       24,396.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 30/7/2564

39 จ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ า         68,000.00        68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด         68,000.00 บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด        68,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2564 30/7/2564


