
แบบ สชร.1

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

1 จัดจ้างเช่าห้องประชุม จ านวน 1 รายการ ในวนัที ่4 จ านวน 15,000 บาท ตกลงราคา RAJADAMRI HOTEL PUBLIC RAJADAMRI HOTEL PUBLIC เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

เมษายน 2560 รายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวนัที ่ COMPANY LIMITED COMPANY LIMITED

27  มีนาคม 2560 จ านวน 15,000 บาท จ านวน 15,000 บาท

2 หนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน เมษายน 2560 จ านวน 31,340 บาท ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา จ ากัด จ ากัด

จ านวน 31,340 บาท จ านวน 31,340 บาท

3 จัดจ้างพิมพ์แฟ้มพับของกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง  จ านวน 38,520 บาท ตกลงราคา ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

สมช.  ขนาด 12 1/4 x 18/3/4 นิ้ว กางออกพิมพ์ด้วย และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา

กระดาษการ์ดอาร์ต 400 แกรม พิมพ์ 1 สี  เครือบพีวซีีเงา จ านวน 38,520 บาท จ านวน 38,520 บาท

ตราส านักนายกรัฐมนตรี ปัม๊ทองตัวอักษรปีมทองหน้า - หลัง

ปัม๊เส้น 6 เส้น เจาะรูส าหรับใส่ล้ินแฟ้ม ตามใบเสนอราคา 

เลขที ่นร 0551/กต 1239 ลงวนัที ่31 มีนาคม 2560

4 จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม  ตามใบเสนอราคา จ านวน 84,000 บาท ตกลงราคา ร้าน ChaiyathatCopy ร้าน ChaiyathatCopy เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ลงวนัที ่4 เมษายน 2560 จ านวน 84,000 บาท จ านวน 84,000 บาท

5 จัดจ้างเช่าห้องประชุม จ านวน 1 รายการ ในวนัที ่9-11 จ านวน 25,000 บาท ตกลงราคา หจก. ศุภชัยการไฟฟ้า หจก. ศุภชัยการไฟฟ้า เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

เมษายน 2560 รายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวนัที ่ จ านวน 25,000 บาท จ านวน 25,000 บาท

28  มีนาคม 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

7 1). ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์(ตู้) เดินทางจากท่าอากาศยาน จ านวน 12,600 บาท ตกลงราคา ดี.ดี.ทัวร์ ดี.ดี.ทัวร์ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

นราธวิาสไปยังโรงแรมอิมพีเรียล  จ.นราธวิาส ในวนัที ่ จ านวน 12,600 บาท จ านวน 12,600 บาท

9 เมษายน 2560 เวลา 06.20 น. โดยใช้รถยนต์(ตู้)

2). ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์(ตู้) เดินทางจากท่าอากาศยาน

นราธวิาสไปยังโรงแรมอิมพีเรียล  จ.นราธวิาส ในวนัที ่

9 เมษายน 2560 เวลา 16.20 น. โดยใช้รถยนต์(ตู้)

3). ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์(ตู้) เดินทางจากท่าอากาศยาน

นราธวิาสไปยังโรงแรมอิมพีเรียล  จ.นราธวิาส ในวนัที ่

10 เมษายน 2560 เวลา 06.20 น. โดยใช้รถยนต์(ตู้)

4). ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์(ตู้) เดินทางจากท่าอากาศยาน

นราธวิาสไปยังโรงแรมอิมพีเรียล  จ.นราธวิาส ในวนัที ่

11 เมษายน 2560 เวลา 06.20 น. โดยใช้รถยนต์(ตู้)

5). ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์(ตู้) เดินทางจากท่าอากาศยาน

นราธวิาสไปยังโรงแรมอิมพีเรียล  จ.นราธวิาส ในวนัที ่

11 เมษายน 2560 เวลา 16.20 น. โดยใช้รถยนต์(ตู้)

ตามใบเสนอราคา ลงวนัที ่31 มีนาคม 2560

8 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ จ านวน 6,955 บาท ตกลงราคา บริษัท  ภัทรานิษฐ์  คอร์ปอเรชั่นบริษัท  ภัทรานิษฐ์  คอร์ปอเรชั่นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที ่6003001 เซอร์วสิ จ ากัด เซอร์วสิ จ ากัด

ลงวนัที ่7 เมษายน 2560 จ านวน 6,955 บาท จ านวน 6,955 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

9 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ จ านวน 20,009 บาท ตกลงราคา บริษัท  ภัทรานิษฐ์  คอร์ปอเรชั่นบริษัท  ภัทรานิษฐ์  คอร์ปอเรชั่นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที ่6003002และ6003003 เซอร์วสิ จ ากัด เซอร์วสิ จ ากัด

ลงวนัที ่7 เมษายน 2560 จ านวน 20,009 บาท จ านวน 20,009 บาท

10 จัดจ้างซ่อมแซมร้ัวเหล็กทีติ่ดต้ังเพือ่รักษาความปลอดภัย   จ านวน 50,932 บาท ตกลงราคา บริษัท ๙ พัฒนาการช่าง จ ากัด บริษัท ๙ พัฒนาการช่าง จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

เคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 1 รายการ จ านวน 50,932 บาท จ านวน 50,932 บาท

รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที ่KPK.2017/001/3

ลงวนัที ่18 กุมภาพันธ ์2560

11 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนสายสัญญาณเคเบิล้ทีว ีพร้อมบริการตรวจ จ านวน 1,250 บาท ตกลงราคา นายทรงยศ  มนูศิริ นายทรงยศ  มนูศิริ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

เช็คสัญญาณทีว ีณ ห้อง รอง ลมช.ปกรณ์ฯ จ านวน 1,250 บาท จ านวน 1,250 บาท

12 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน 81,500 บาท วธิพีิเศษ นางสาววราภรณ์  กันทะเนตร นางสาววราภรณ์  กันทะเนตร เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ต้ังแต่วนัที ่18 เม.ย. 59 - 30  ก.ย. 60 ปฏิบัติงานตาม จ านวน 81,500 บาท จ านวน 81,500 บาท

เง่ือนไขทีส่ านัก/กอง กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย

ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธใินการเบิกค่าใช้จ่าย

ตามแนบ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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13 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอ จ านวน 9,470.45 บาท ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มหาชน บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มหาชน เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ราคา เลขที ่QU-170408698  ลงวนัที ่11 เมษายน 2560 จ านวน 9,470.45 บาท จ านวน 9,470.45 บาท

14 จัดซ้ือของทีร่ะลึกของ สภช. (จ านวน 3 รายการ) ตามใบ จ านวน 9,180 บาท ตกลงราคา บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

เสนอราคา เลขที ่6004/001 ลงวนัที ่24 เมษายน 2560 จ านวน 9,180 บาท จ านวน 9,180 บาท

15 จัดซ้ือของทีร่ะลึกจ านวน 3 รายการ (รายละเอียดตามใบ จ านวน 12,000 บาท ตกลงราคา ร้าน JIM THOMPSON ร้าน JIM THOMPSON เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

เสนอราคา เลขที ่QT/600031 ลงวนัที ่18 เมษายน 2560) จ านวน 12,000 บาท จ านวน 12,000 บาท

16 จัดซ้ือของทีร่ะลึกจ านวน 3 รายการ (รายละเอียดตามใบ จ านวน 27,720 บาท ตกลงราคา บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

เสนอราคา เลขที ่6004/006 ลงวนัที ่19 เมษายน 2560) จ านวน 27,720 บาท จ านวน 27,720 บาท

17 จัดจ้างรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนยี่ห้อฮอนด้า จ านวน 3,000 บาท ตกลงราคา นยณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นยณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

แบบ CIVIC สีขาว เลขทะเบียน ขน4618 ตามใบเสนอราคา จ านวน 3,000 บาท จ านวน 3,000 บาท

ลงวนัที ่11 เมษายน 2560 ส าหรับใช้ในพืน้ที ่จชต.

เพือ่ปฏิบัติภารกิจของ สล.คปต. ระหวา่งวนัที ่12 - 16 

เมษายน 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


