
เลขท่ี วันท่ี

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ ต้ังแต่ วันท่ี 2 ก.ค. - 30 ก.ย.

 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียด

เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทินี เต่าไธสง         30,000.00 นางสาวนันทินี เต่าไธสง        30,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
171/2564 2/8/2564

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 2 

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

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ์ แซ่เต้ียว         30,000.00 นางสาวชฎาภรณ์ แซ่เต้ียว        30,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
172/2564 2/8/2564

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 2 

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

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธชัย แพ่งศรีสาร         30,000.00 นายยุทธชัย แพ่งศรีสาร        30,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
173/2564 2/8/2564

4 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ วันท่ี 2 

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

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

        30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย วิบูลย์บวรเดช         30,000.00 นางสาวหน่ึงฤทัย วิบูลย์บวรเดช        30,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
174/2564 2/8/2564

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (โทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 5 เคร่ือง          2,760.00         2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          2,760.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด          2,760.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 3/8/2564

6 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อซูซูกิ หมายเลขทะเบียน 4กฬ 6564 กทม.

(งานอาคารสถานท่ี)

            350.00            350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมัฆวาฬการาจ             350.00 ร้านมัฆวาฬการาจ            350.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
02/2564 3/8/2564

7 จ้างฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีปฎิบัติงานท้ัง 3 แห่ง คร้ังท่ี 5         96,145.00        96,145.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์         96,145.00 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์        96,145.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 4/8/2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 กันยายน 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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

8 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ช่าง จ านวน 11 รายการ         36,861.50        36,861.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด         36,861.50 บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด        36,861.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
02/2564 4/8/2564

9 ผงหมึกพิมพ์ 12 รายการ       140,581.95      140,581.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       140,581.95 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      140,581.95 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
03/2564 4/8/2564

10 จ้างซ่อมแชมหลังคา       265,360.00      265,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด       265,360.00 บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด      265,360.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 5/8/2564

11 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 10/64 จ านวน 1 งาน 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 64-08-01 JOB REF.64725

         3,745.00         3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         3,745.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         3,745.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 9/8/2564

12 จัดซ้ือหนังสือรับ-ส่ง (กบค.) จ านวน 36 เล่ม          5,392.80         5,392.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จ ากัด          5,392.80 บริษัท สยามวิริยะกิจ จ ากัด          5,392.80 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
02/2564 9/8/2564

13 ของท่ีระลึก (กรอบรูป)          3,600.00         3,600.00 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลช่อฟ้า          3,600.00 คณะบุคคลช่อฟ้า          3,600.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
03/2564 9/8/2564

14 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 11/64 จ านวน 1 งาน 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 64-08-04 JOB REF.64725

         4,494.00         4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         4,494.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         4,494.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
01/2564 13/8/2564

15 กระดาษเอ 4 จ านวน 100 รีม (กบค.)          9,523.00         9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         9,523.00 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

         9,523.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 13/8/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

16 จัดซ้ือซองเอกสาร (กบค.)          5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์

         5,000.00 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์

         5,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 13/8/2564

17 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 จ านวน 1,000 รีม (สล.คปต. 500 รีม และ กชต. 

500 รีม)

95,230.00 95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

95,230.00 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

95,230.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 13/8/2564

18 หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 14 รายการ (กตป.) 280,805.45 280,805.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 280,805.45 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 280,805.45 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 16/8/2564

19 ซ้ือเคร่ืองรับโทรทัศน์ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุดเส่ือมสภาพ จ านวน 5 เคร่ือง         44,405.00        44,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ากัด         44,405.00 บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ากัด        44,405.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 18/8/2564

20 วัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ         16,612.35        16,612.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         16,612.35 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        16,612.35 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 18/8/2564

21 ผลิตเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ข้ันกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ จ านวน 1 งาน

        34,825.00        34,825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร         34,825.00 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร        34,825.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 18/8/2564

22 ผงหมึกพิมพ์ 4 รายการ       127,891.75      127,891.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       127,891.75 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      127,891.75 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 18/8/2565

23 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุดเส่ือมสภาพ จ านวน 20 

เคร่ือง

        50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด         50,000.00 บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด        50,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 23/8/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

24 พิมพ์ใบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรความม่ันคงศึกษา (ระดับต้น)          1,378.16         1,378.16 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

         1,378.16 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา

         1,378.16 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 23/8/2564

25 ผงหมึกพิมพ์ 3 รายการ       108,465.90      108,465.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       108,465.90 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      108,465.90 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 23/8/2564

26 เคร่ืองโทรสาร (แบบมัลติฟังช่ัน ชนิด ขาว-ด า) ย่ีห้อริโก้ รุ่น SP3710SF       104,860.00      104,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด       104,860.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด      104,860.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 23/8/2564

27 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 12/64 จ านวน 1 งาน 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 64-08-14 JOB REF.64800

         2,889.00         2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         2,889.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         2,889.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 26/8/2564

28 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV         64,000.00        64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด         64,000.00 บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด        64,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 26/8/2564

29 จ้างซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด ประตูกระจกอัตโนมัติ         68,000.00        68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด         68,000.00 บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด        68,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 26/8/2564

30 จ้างซ่อมแซมระบบภาพ และระบบเสียงห้องประชุมศรีวิสารวาจา จ านวน 1 งาน       125,511.00      125,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ากัด       125,511.00 บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ากัด      125,511.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 26/8/2564

31 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศปก.ศบค.) จ านวน 6 รายการ         19,650.00        19,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด         19,650.00 บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด        19,650.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2564 26/8/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

32 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์       192,600.00      192,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

      192,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

     192,600.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

06/2564 26/8/2564

33 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 (กภน.) จ านวน 120 รีม         11,427.60        11,427.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

        11,427.60 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

       11,427.60 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

07/2564 26/8/2564

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กพบ. จ านวน 59 รายการ และ สล.คปต. จ านวน 23 

รายการ)

        73,325.55        73,325.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         73,325.55 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        73,325.55 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

08/2564 26/8/2564

35 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (กบส.)          8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบวรธงชาติ          8,100.00 ร้านบวรธงชาติ          8,100.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

09/2564 26/8/2564

36 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ       475,212.00      475,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด       475,212.00 บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด      475,212.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10/2564 26/8/2564

37 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กตป.)         18,205.00        18,205.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพานิช         18,205.00 ร้านอุดมพานิช        18,205.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

01/2564 30/8/2564

38 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 13/64 จ านวน 1 งาน 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 64-08-14 JOB REF.64800

         7,704.00         7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         7,704.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

         7,704.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

02/2564 30/8/2564

39 ซ้ือพร้อมติดต้ังครุภัณฑ์ส านักงานรายการเคร่ืองปรับอากาศชนิด 4 ทิศทาง แบบ

ควบคุมการท างานด้วยอินเวอร์เตอร์ ย่ีห้อ Carrier รุ่น 

381GV030A1/40TGV0301UP จ านวน 2 เคร่ือง

      199,020.00      199,020.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

      199,020.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

     199,020.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

03/2564 30/8/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

40 ซ่อมแซมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร สมช.         33,972.50        33,972.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเวียง จ ากัด         33,972.50 บริษัท บุญเวียง จ ากัด        33,972.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

04/2564 30/8/2564

41 เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ HP       193,683.91      193,683.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       193,683.91 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      193,683.91 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

05/2564 30/8/2564

42 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน         12,549.98        12,549.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         12,549.98 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        12,549.98 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

06/2564 30/8/2564

43 จ้างท าตรายาง (ศปก.ศบค.)             599.20            599.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายางและ

การพิมพ์

            599.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายางและการ

พิมพ์

           599.20 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

07/2564 30/8/2564

44 จ้างซ่อมแซม (เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน และ ระบบปรับอากาศแบบรวม

ศูนย์(ชิลเลอร์))

      347,750.00      347,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

      347,750.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

     347,750.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

08/2564 30/8/2564

45 จัดซ้ือระบบสูบน้ าเพ่ิมแรงดัน       499,690.00      499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด       499,690.00 บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอร่ี จ ากัด      499,690.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

09/2564 30/8/2564


