
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างพิมพ์แผ่นพับพร้อมออกแบบและอินโฟการฟิกบอร์ดผลการ          32,100.00          32,100.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2562
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบงานความม่ันคง และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2561

ราคาท่ีเสนอ 32,100 บาท ราคาท่ีจ้าง 32,100 บาท วงเงินงบประมาณ
2 จ้างท าวีดิทัศน์เพ่ือใช้ประกอบในการจัดนิทรรศการ          10,339.41          10,339.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเทค จ ากัด บริษัท นูโวเทค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562

ราคาท่ีเสนอ 10,339.41 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,339.41 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2561
วงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจริตรา  หมอเมือง นางสาวสุจริตรา  หมอเมือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 95/2562
ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2561
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

4 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภลักษณ์  วันแอเลาะ นางสาวศุภลักษณ์  วันแอเลาะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 96/2562
ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2561
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา  อินทะอุด นางสาวนิชาภา  อินทะอุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 97/2562
ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2561
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

6 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรพร  สิงห์ลอ นางสาวถิรพร  สิงห์ลอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 98/2562
ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2561
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

7 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสิกาญจน์  อรรถพร นางสาวรสิกาญจน์  อรรถพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 99/2562
ต้ังแต่  วันท่ี 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2561
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

8 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา  สุรสิทธ์ิ นางสาวณัฐณิชา  สุรสิทธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 100/2562
ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2561
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

9 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพวีร์  กฤษิชีวิน นายณพวีร์  กฤษิชีวิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 101/2562
ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2561
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   ๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   ๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

10 จัดจ้างพิมพ์กระดาษลับมากและปกกระดาษลับมาก ของ กกม.          48,257.00          48,257.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2562
และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/11/2561
ราคาท่ีเสนอ 48,257 บาท ราคาท่ีจ้าง 48,257 บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือของท่ีระลึก ของ สภช.            3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2562
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 3,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/11/2561

วงเงินงบประมาณ
12 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ            3,450.00            3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/11/2561
ราคาท่ีเสนอ 3,450 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,450 บาท วงเงินงบประมาณ

13 เช่าห้องประชุมส าหรับจัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมการพูดคุย          45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2562
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ คร้ังท่ี 2 ราคาท่ีเสนอ 45,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 45,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/11/2561

วงเงินงบประมาณ
14 เช่ารถตู้ปรับอากาศส าหรับให้บริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเข้าร่วมโครงการ          30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง นยอติชาติ  พลายแก้ว นยอติชาติ  พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/11/2561
คร้ังท่ี 2 วงเงินงบประมาณ

15 ซ้ือของท่ีระลึก ของ สภช.            3,400.00            3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/2562
ราคาท่ีเสนอ 3,400 บาท ราคาท่ีซ้ือ 3,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/11/2561

วงเงินงบประมาณ
16 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ของ สชป.            4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2562

ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/11/2561
วงเงินงบประมาณ

17 ซ้ือของท่ีระลึก ของ สภช.            6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2562
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ  6,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/11/2561

วงเงินงบประมาณ
18 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ            2,204.20            2,204.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/2562

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/11/2561
ราคาท่ีเสนอ 2,204.20 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,204.20 บาท วงเงินงบประมาณ

19 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล        145,200.00        145,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศร์  คงสวัสด์ิ นายปวริศร์  คงสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 102/2562
ต้ังแต่  วันท่ี 15 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 145,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 145,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/11/2561
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   ๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

20 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  บุญโพธ์ิ นางสาวศิริลักษณ์  บุญโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 103/2562
ต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/11/2561
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

21 ซ้ือของท่ีระลึก ของ สชต.          20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2562
ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ  20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/11/2561

วงเงินงบประมาณ
22 เช่าห้องประชุมเพ่ือใช้ในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียน          20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง Sheraton Amman (AL NABIL HOTEL Sheraton Amman (AL NABIL HOTEL มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2562

ข้อคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนวทางการจัดการด้านการศึกษาในจังหวัด & TOWERS) & TOWERS) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/11/2561
ชายแดนภาคใต้ ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท ราคาท่ีจ้าง  20,000 บาท วงเงินงบประมาณ

23 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4        392,346.71        392,346.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2562
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 392,746.71 บาท จ ากัด ราคาท่ีซ้ือ 392,746.71 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/11/2561

วงเงินงบประมาณ
24 จ้างระบบการเช่ือมโยงเคร่ือข่ายอินเตอ์เน็ต ระยะเวลาการจ้าง        177,192.00        177,192.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2562

ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ. 2562 - 31 มกราคม 2563 ราคาท่ีเสนอ 177,192 บาท ราคาท่ีจ้าง 177,192 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/11/2561
วงเงินงบประมาณ

25 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 175,881.25 175,881.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2562
ราคาท่ีเสนอ 175,881.25 บาท ราคาท่ีซ้ือ 175,881.25 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/11/2561

วงเงินงบประมาณ
26 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดนยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        210,000.00        210,000.00 เฉพาะเจาะจง SELECT EGYPT CO.,LTD. SELECT EGYPT CO.,LTD. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562

ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่างวันท่ี 3 - 5 ธันวาคม 2561 ราคาท่ีเสนอ 210,000 บาท ราคาท่ีจ้าง  210,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/11/2561
วงเงินงบประมาณ

27 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดนยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        210,000.00        210,000.00 เฉพาะเจาะจง RUM TRANS RUM TRANS มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างวันท่ี 5 - 7 ธันวาคม 2561 ราคาท่ีเสนอ 210,000 บาท ราคาท่ีจ้าง  210,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/11/2561

วงเงินงบประมาณ
28 งานจ้างบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารส านักงาน          80,000.00          80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562

สภาความม่ันคงแห่งชาติและอาคาร 20 ช้ัน 3 ราคาท่ีเสนอ 80,000 บาท ราคาท่ีจ้าง  80,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/11/2561
วงเงินงบประมาณ

29 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไประดิษฐ์            4,900.00            4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาธิตา  เมืองโหมด นางสาธิตา  เมืองโหมด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 80,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ  80,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/11/2561

วงเงินงบประมาณ


