
เลขท่ี วันท่ี

1 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเพ่ือน ากลับมาใช้ในราชการ จ านวน 10 ตัว 

(งานอาคารสถานท่ี)

      33,200.00      33,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา       33,200.00 ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา      33,200.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 2/2/2564

2 จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กภช.) ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 

2564 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

      32,765.00      32,765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมราชด าริ จ ากัด 
(มหาชน)

      32,765.00 บริษัท โรงแรมราชด าริ จ ากัด 
(มหาชน)

     32,765.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 3/2/2564

3 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564       20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ       20,000.00 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ      20,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 4/2/2564

4 เคร่ืองพิมพ์ย่ีห้อ HP รุ่น Laser Jet Enterprise M506 dn, เคร่ืองพิมพ์

ย่ีห้อ HP Laser Jet 600, เคร่ืองพิมพ์ย่ีห้อ HP รุ่น Laser Jet 200 color

 M251 nw

    119,091.00    119,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง 
จ ากัด

    119,091.00 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง
 จ ากัด

    119,091.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 4/2/2564

5 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 1 

คัน/2 วัน ระหว่างวันท่ี 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2564

        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์         9,000.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์        9,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 4/2/2564

6 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 3 

คัน/3 วัน ระหว่างวันท่ี 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2564

      40,500.00      40,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์       40,500.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์      40,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 5/2/2564

7 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/2 วัน ในระหว่างวันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 

2564

      30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี       30,000.00 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี      30,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 8/2/2564

8 จัดจ้างปรับปรุงห้องท างาน (งานอาคารสถานท่ี) 86,936.00 86,936.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา ชมะรัตน์ 86,936.00 นายธนา ชมะรัตน์ 86,936.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 8/2/2564

9 หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 5 ราย 63,448.86 63,448.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 63,448.86 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 63,448.86 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 8/2/2564

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศทส.) จ านวน 6 รายการ       62,120.00      62,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป
 จ ากัด

      62,120.00 บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป
 จ ากัด

     62,120.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 9/2/2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี  8  มีนาคม 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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กมท.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

จ านวน 41 รายการ

      34,411.40      34,411.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด       34,411.40 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      34,411.40 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 9/2/2564

12 จ้างปรับเปล่ียนสายล่อฟ้าอาคาร สมช. ท าเนียบรัฐบาล จ านวน 1 งาน     435,470.00    435,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิคอร์น 29 จ ากัด     435,470.00 บริษัท ยูนิคอร์น 29 จ ากัด     435,470.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 9/2/2564

13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์     492,200.00    492,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 
เซอร์วิส

    492,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง
 เซอร์วิส

    492,200.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

04/2564 9/2/2564

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กภช.) เพ่ือจัดประชุมฯ ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564

 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จ านวน 27 รายการ

        4,200.76        4,200.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         4,200.76 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        4,200.76 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

05/2564 9/2/2564

15 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564       25,000.00      25,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมสินธร เคมปินสก้ี กรุงเทพฯ       25,000.00 โรงแรมสินธร เคมปินสก้ี กรุงเทพฯ      25,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 10/2/2564

16 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง       15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมหัวช้าง เฮอร์ริเทจ กรุงเทพฯ       15,000.00 โรงแรมหัวช้าง เฮอร์ริเทจ 
กรุงเทพฯ

     15,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 10/2/2564

17 จ้างฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท้ัง 3 แห่ง ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมด 

9,380 ตารางเมตร (งานอาคารสถานท่ี)

      96,145.00      96,145.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา ชมะรัตน์       96,145.00 นายธนา ชมะรัตน์      96,145.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 11/2/2564

18 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 1 

งาน ระหว่างวันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ 45,000.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ 45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 15/2/2564

19 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 15 ก.พ. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนด

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย

ตามแนบ

    112,000.00    112,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุศลิน จีรสินกุล     112,000.00 นางสาวกุศลิน จีรสินกุล     112,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

136/2564 15/2/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

20 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 15 ก.พ. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนด

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย

ตามแนบ

    112,000.00    112,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรชวัลย์ จุ้มฝน     112,000.00 นางสาวกรชวัลย์ จุ้มฝน     112,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

137/2564 15/2/2564

21 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 15 ก.พ. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนด

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย

ตามแนบ

    112,000.00    112,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปพนสรรค์ มหาราชเสนา     112,000.00 นายปพนสรรค์ มหาราชเสนา     112,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

138/2564 15/2/2564

22 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 15 ก.พ. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนด

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย

ตามแนบ

    112,000.00    112,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณชรต วงษ์เงิน     112,000.00 นายณชรต วงษ์เงิน     112,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

139/2564 15/2/2564

23 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 15 ก.พ. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนด

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย

ตามแนบ

    112,000.00    112,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรุจน์ ดุลคนิต     112,000.00 นายภัทรุจน์ ดุลคนิต     112,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

140/2564 15/2/2564

24 จ้างบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศอาคาร สมช. และอาคาร 20 ช้ัน 3     289,970.00    289,970.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

    289,970.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง

 เซอร์วิส

    289,970.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 16/2/2564

25 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ

พิจารณาแนวทางการด าเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวอุยกูร์ คร้ังท่ี 

1/2564

      20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ       20,000.00 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ      20,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 16/2/2564

26 จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กภช.) เพ่ือจัดประชุมฯ ในวันพุธท่ี 17 

กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

    112,530.00    112,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมราชด าริ จ ากัด 

(มหาชน)

    112,530.00 บริษัท โรงแรมราชด าริ จ ากัด 

(มหาชน)

    112,530.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 16/2/2564

27 จ้างล่ามแปลภาษาฉับพลันพร้อมอุปกรณ์ (กภช.) เพ่ือจัดประชุมฯ ในวันพุธ

ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

      79,929.00      79,929.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด       79,929.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด      79,929.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

04/2564 16/2/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

28 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กภช.) เพ่ือจัดประชุมฯ ในวันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ์ 

2564 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จ านวน 21 รายการ

        4,549.00        4,549.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพานิช         4,549.00 ร้านอุดมพานิช        4,549.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

05/2564 16/2/2564

29 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 17 ก.พ. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนด

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย

ตามแนบ

    111,000.00    111,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติภรณ์ ทองใบใหญ่     111,000.00 นางสาวกฤติภรณ์ ทองใบใหญ่     111,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

141/2564 17/2/2564

30 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 6/64 จ านวน 1 งาน         8,720.50        8,720.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

        8,720.50 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

       8,720.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 18/2/2564

31 พิมพ์บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สมช. กับ บก.ทท.

 จ านวน 4 ชุด

        7,704.00        7,704.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา

        7,704.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา

       7,704.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 18/2/2564

32 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564       10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

กรุงเทพฯ

      10,000.00 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

กรุงเทพฯ

     10,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 18/2/2564

33 จัดซ้ือของท่ีระลึก กภช. เพ่ือการเข้าเย่ียมคารวะฯ ในวันอังคารท่ี 23 

กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา ช้ัน 2 สมช.

        3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร         3,500.00 นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร        3,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 19/2/2564

34 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (กบส.)         6,300.00        6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธง ทรีพร้ินท์         6,300.00 ร้านธง ทรีพร้ินท์        6,300.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 19/2/2564

35 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (กบส.)         4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบวรธงชาติ         4,500.00 ร้านบวรธงชาติ        4,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 19/2/2564

36 เช่ารถตู้ปรับอากาศจ านวน 2 คัน/3 วัน ระหว่างวันท่ี 23 - 25 กุมภาพันธ์ 

2564

      39,000.00      39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง คงสม       39,000.00 นายสมปอง คงสม      39,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 22/2/2564

37 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/2 วัน ในระหว่างวันท่ี 23 - 24 กุมภาพันธ์ 

2564

      10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี       10,000.00 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี      10,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 22/2/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

38 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ซ่อมแซมห้องน้ าและห้องซักล้าง (งานอาคารสถานท่ี)           593.85          593.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซตะ เอเชีย จ ากัด           593.85 บริษัท เซตะ เอเชีย จ ากัด          593.85 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 22/2/2564

39 จ้างเช่าประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กภช.) เพ่ือจัดประชุมฯ ในวันพุธท่ี 10 

มีนาคม 2564 ณ โรงแรมระวีกัลยา กรุงเทพฯ

      12,500.00      12,500.00 เฉพาะเจาะจง The Raweekanlaya Bangkok 

Wellness Cuisine Resort

      12,500.00 The Raweekanlaya Bangkok 

Wellness Cuisine Resort

     12,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 23/2/2564

40 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันพุธท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564       10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด       10,000.00 บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด      10,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 24/2/2564

41 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 3 

คัน/3 วัน ระหว่างวันท่ี 1 - 3 มีนาคม 2564

      40,500.00      40,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์       40,500.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์      40,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 25/2/2564


