
เลขท่ี วันท่ี

1 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 งาน ในวันท่ี 3 มีนาคม 2564       24,000.00      24,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม JW Marriott Hotel 

Bangkok

      24,000.00 โรงแรม JW Marriott Hotel 

Bangkok

     24,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 1/3/2564

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 1 มี.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและ

ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตาม

แนบ

    105,000.00    105,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภา รัตนวรรณ     105,000.00 นางสาวธนาภา รัตนวรรณ     105,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

142/2564 1/3/2564

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 1 มี.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและ

ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตาม

แนบ

    105,000.00    105,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย ถึกคุ้ม     105,000.00 นายธงชัย ถึกคุ้ม     105,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

143/2564 1/3/2564

4 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองอ่านบัตรส าหรับเปิดประตูกระจกอัตโนมัติบริเวณ

ทางเข้า ศทส. จ านวน 1 งาน

      52,300.00      52,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิคอร์น 2019 จ ากัด       52,300.00 บริษัท ยูนิคอร์น 2019 จ ากัด      52,300.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 2/3/2564

5 จ้างบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศอาคาร สมช. และอาคาร 20 ช้ัน 3     192,600.00    192,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

    192,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง

 เซอร์วิส

    192,600.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 2/3/2564

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กมท.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ านวน

 4 รายการ

        1,901.18        1,901.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         1,901.18 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        1,901.18 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 2/3/2564

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กภช.) เพ่ือจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 

17 รายการ

        2,779.05        2,779.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         2,779.05 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        2,779.05 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

04/2564 2/3/2564

8 จัดซ้ือวัสดุงานช่าง (งานอาคารสถานท่ี) เพ่ือใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานฯ

78,826.90 78,826.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาวรรณทรัพย์ จ ากัด 78,826.90 บริษัท ธนาวรรณทรัพย์ จ ากัด 78,826.90 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 3/3/2564

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กภน.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ านวน

 9 รายการ

7,051.44 7,051.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 7,051.44 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 7,051.44 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 4/3/2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี 7 เมษายน 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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

10 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 8 มีนาคม 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 5/3/2564

11 จ้างปรับปรุงห้องท างาน หน.สง.ปสท. และ สมช.ศปสท.สนผ.กห. (งาน

อาคารสถานท่ี)

      98,746.30      98,746.30 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์       98,746.30 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์      98,746.30 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 5/3/2564

12 จัดจ้างซ่อมแซมชุดกุญแจประตูห้องศูนย์ความม่ันคงของ สมช. ศูนย์

ราชการฯ จ านวน 1 ชุด พร้อมลูกกุญแจ จ านวน 2 ดอก (งานอาคารสถานท่ี)

          400.00          400.00 เฉพาะเจาะจง MASTER KEY           400.00 MASTER KEY          400.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 5/3/2564

13 จ้างซ่อมบ ารุงห้องประสานต ารวจ       33,420.30      33,420.30 เฉพาะเจาะจง นายธนา ชมะรัตน์       33,420.30 นายธนา ชมะรัตน์      33,420.30 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 9/3/2564

14 จัดซ้ือสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมการประชุมไกลออนไลน์       64,200.00      64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด       64,200.00 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด      64,200.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 9/3/2564

15 จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กมท.) เพ่ือจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ

 ในวันจันทร์ท่ี 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสินธร เคมปินสก้ี กรุงเทพฯ

      25,000.00      25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามสินธร จ ากัด       25,000.00 บริษัท สยามสินธร จ ากัด      25,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 9/3/2564

16 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา 

เลขท่ี 64-03-11 JOB REF. 64165 วันท่ี 8 มีนาคม 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 เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

04/2564 9/3/2564

17 จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กพบ.) จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงตัวช้ีวัดตาม

มาตรการฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส

 กรุงเทพฯ

      15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน)       15,000.00 บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน)      15,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 10/3/2564

18 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 1 

คัน/2 วัน ระหว่างวันท่ี 11 - 12 มีนาคม 2564

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 10/3/2564

19 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ าดีแรงดันสูงเข้าซิลเลอร์       11,770.00      11,770.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

      11,770.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง

 เซอร์วิส

     11,770.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 11/3/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ศทส.) เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 รายการ

        5,347.04        5,347.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         5,347.04 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        5,347.04 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 11/3/2564

21 งานเช่ารถยนต์โดยสาร จ านวน 1 งาน       57,600.00      57,600.00 เฉพาะเจาะจง นางวีรินท์ อรรถไกรรัตน์       57,600.00 นางวีรินท์ อรรถไกรรัตน์      57,600.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 12/3/2564

22 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

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

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย

ตามแนบ

      98,500.00      98,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงรพ อ่ิมน้ าขาว       98,500.00 นายทรงรพ อ่ิมน้ าขาว      98,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

144/2564 15/3/2564

23 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

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

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย

ตามแนบ

      98,500.00      98,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีนุช ใยมะเด่ือ       98,500.00 นางสาวมณีนุช ใยมะเด่ือ      98,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

145/2564 15/3/2564

24 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 15 มี.ค. - 30 

ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

      86,680.00      86,680.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุเดช มนต์ขลัง       86,680.00 นายภาณุเดช มนต์ขลัง      86,680.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

146/2564 15/3/2564

25 จ้างซ่อมบ ารุงห้อง ปษ.นย. (งานอาคารสถานท่ี)     131,680.50    131,680.50 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์     131,680.50 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์     131,680.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 16/3/2564

26 จ้างซ่อมแซมห้องท างาน สมช. ศูนย์ราชการ (งานอาคารสถานท่ี)     150,628.40    150,628.40 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์     150,628.40 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์     150,628.40 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 17/3/2564

27 จ้างเช่าประชุมพร้อมอุปกรณ์ (กภช.) เพ่ือจัดประชุมฯ ในวันพุธท่ี 24 

มีนาคม 2564 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ

      12,000.00      12,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ       12,000.00 โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ      12,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 17/3/2564

28 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 1 

คัน/1 วัน ในวันท่ี 18 มีนาคม 2564

        3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์         3,500.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์        3,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

05/2564 17/3/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

29 จัดซ้ือวัสดุงานช่าง (งานอาคารสถานท่ี) เพ่ือใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซม

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานฯ จ านวน 2 รายการ

        3,745.00        3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาวรรณทรัพย์ จ ากัด         3,745.00 บริษัท ธนาวรรณทรัพย์ จ ากัด        3,745.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

06/2564 17/3/2564

30 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กบส.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ านวน

 22 รายการ

        5,371.86        5,371.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         5,371.86 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        5,371.86 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 18/3/2564

31 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สล.คพส.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

จ านวน 73 รายการ

      44,094.71      44,094.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด       44,094.71 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      44,094.71 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

05/2564 19/3/2564

32 จัดจ้างท าตรายาง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (กบค. และ กชป.)         1,647.80        1,647.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง

และการพิมพ์

        1,647.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง

และการพิมพ์

       1,647.80 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

06/2564 19/3/2564

33 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กภช.) เพ่ือจัดประชุมฯ ในวันพุธท่ี 24 มีนาคม 2564

 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ จ านวน 7 รายการ

        4,938.06        4,938.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         4,938.06 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        4,938.06 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 22/3/2564

34 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 4 

คัน/5 วัน ระหว่างวันท่ี 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2564

      90,000.00      90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์       90,000.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์      90,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 23/3/2564

35 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 1 

คัน/2 วัน ระหว่างวันท่ี 24 - 25 มีนาคม 2564

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 23/3/2564

36 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 25 มีนาคม 2564       10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

กรุงเทพฯ

      10,000.00 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

กรุงเทพฯ

     10,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 24/3/2564

37 จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้ในการเดินทางฯ ระหว่างวันท่ี 31 

มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอวาด้า

      31,500.00      31,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ศุภสุทธิเวช       31,500.00 นายสมชาย ศุภสุทธิเวช      31,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 29/3/2564

38 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเพ่ือน ากลับมาใช้ในราชการ จ านวน 7 ตัว 

(งานอาคารสถานท่ี)

      30,200.00      30,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา       30,200.00 ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา      30,200.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 31/3/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

39 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์     294,013.53    294,013.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด     294,013.53 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด     294,013.53 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 31/3/2564


