
แบบ สชร.1

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวสัดุ จ านวน 12 รายการ จ านวน 25,800.-บาท ตกลงราคา ร้าน เอี่ยมรุ่งเรือง ร้าน เอี่ยมรุ่งเรือง เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

 ตามใบเสนอราคา จ านวน 25,800.-บาท จ านวน 25,800.-บาท

ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2558

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ จ านวน 599.20-บาท ตกลงราคา บริษัท สยามวริิยะกิจ จ ากัด บริษัท สยามวริิยะกิจ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา จ านวน 599.20-บาท จ านวน 599.20-บาท

 เลขที ่SW.543/5

ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

3 บริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ จ านวน 6,870.-บาท ตกลงราคา ร้านมัฆวาฬการาจ ร้านมัฆวาฬการาจ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

นิสสัน ทะเบียน ษฐ 1452 จ านวน 6,870.-บาท จ านวน 6,870.-บาท

ตามใบเสนอราคาเลขที ่ 0677

วนัที ่2 มิถุนายน 2558

4 จัดซ้ือวสัดุของ สภช. จ านวน 12 รายการ จ านวน 10,193.47.-บาท ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ตามใบเสนอราคาเลขที ่SO1506013632 จ านวน 10,193.47.-บาท จ านวน 10,193.47.-บาท

วนัที ่4 มิถุนายน2558

5 จัดซ้ือของทีร่ะลึกของ สภช. ตามใบเสนอ จ านวน 30,555.-บาท ตกลงราคา บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ราคา เลขที ่5806/004 จ านวน 30,555.-บาท จ านวน 30,555.-บาท

วนัที ่3   มิถุนายน 2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

6 จัดจ้างเดินสายเมนไฟฟ้า ภายในอาคาร 20 จ านวน 258,000.-บาท ตกลงราคา การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ชั้น 3 จ านวน 3 รายการ (รายละเอียดตาม จ านวน 258,000.-บาท จ านวน 258,000.-บาท

หนังสือเลขที ่มท 5231/24.036/58

ลงวนัที ่25 มีนาคม 2558

โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด 

งวดละ 129,000.- บาท

7 จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพืน้ทีป่ฏิบัติงาน จ านวน 55,800.- บาท ตกลงราคา บริษัท เอสซีพี (2013) จ ากัด บริษัท เอสซีพี (2013) จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

อาคาร 20 ชั้น 3 สลน. จ านวน 55,800.- บาท จ านวน 55,800.- บาท

ตามใบเสนอราคาเลขที ่๐T2015-044

ลงวนัที ่5 มิถุนายน 2558

8 งานจ้างซ่อมแซมกันสาดอัตโนมัติ จ านวน21,400.00.-บาท ตกลงราคา บริษัท ทววีฒัน์ผ้าใบ-อลูมิเนียม บริษัท ทววีฒัน์ผ้าใบ-อลูมิเนียม เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

จ านวน 1 รายการ ณ บริเวณหน้าอาคาร จ ากัด จ ากัด

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จ านวน 21,400.00.-บาท จ านวน 21,400.00.-บาท

ท าเนียบรัฐบาล รายละเอียดตามทีส่ านักงาน

ก าหนดและใบเสนอราคา เลขที ่0607

ลงวนัที ่5 มิถุนายน 2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

9 ค่าบริการเช่าเครืองวทิยุส่ือสาร จ านวน 5,136.-บาท ตกลงราคา บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ตามใบเสนอราคาลงวนัที ่5 มิถุนายน 2558 มหาชน มหาชน

จ านวน 5,136.-บาท จ านวน 5,136.-บาท

10 จัดจ้างการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ส าหรับ จ านวน 67,000.-บาท ตกลงราคา นายวเิชียร  กองโชค นายวเิชียร  กองโชค เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

การต้อนรับคณะผู้แทนฝ่ายเวยีดนามและ จ านวน 67,000.-บาท จ านวน 67,000.-บาท

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ตามใบเสนอราคา

ลงวนัที ่5 มิถุนายน 2558

11 จัดจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 332,588.10.-บาท วธิพีิเศษ บริษัท Master Car Rental บริษัท Master Car Rental เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

เพือ่รองรับการด าเนินโครงการประชุมค Co.,Ltd. จ ากัด Co.,Ltd. จ ากัด

คณะท างานร่วมวา่ด้วยความร่วมมือด้าน จ านวน 332,588.10.-บาท จ านวน 332,588.10.-บาท

การเมืองและความมั่นคงระหวา่งไทยกับ

เวยีดนามระหวา่งวนัที่10-12มิถุนายน2558

รายละเอียดตามทีส่ านักงานฯ ก าหนด และ

ใบเสนอราคา เลขที ่SE-150522-001

(revised#1)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

12 ค่าเช่าบริการเช่าอุปกรณ์แปลภาษา จ านวน 34,817.80.-บาท ตกลงราคา บริษัท น้ าทิพย์ แอสโซซิเอท จ ากัด บริษัท น้ าทิพย์ แอสโซซิเอท จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ตามใบเสนอราคา เลขทีQ่U6784 จ านวน 34,817.80.-บาท จ านวน 34,817.80.-บาท

ลงวนัที ่8 มิถุนายน 2558

13 จัดจ้างค่าบริการซ่อมแซมระบบปรับอากาศ จ านวน 255,719.30.-บาท ตกลงราคา บริษัท เนตรสุวรรณ เอ็มจิเนียร่ิง บริษัท เนตรสุวรรณ เอ็มจิเนียร่ิง เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

แบบรวมศูนย์ (Chiller Unit) ณ อาคาร จ ากัด จ ากัด

สมช. จ านวน 3 รายการ โดยวธิพีิเศษ จ านวน 255,719.30.-บาท จ านวน 255,719.30.-บาท

ตามใบเสนอราคาเลขทีN่SW 2015/04/0053

ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2558

และรับประกันงานซ่อม 1 ปี

14 ซ้ือวสัดุส าหรับจัดท าเอกสารประกอบการ จ านวน 6,601.35.-บาท ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

สัมมนาวชิาการฯ จ านวน 5 รายการ จ านวน 6,601.35.-บาท จ านวน 6,601.35.-บาท

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่

SO-1506037923,SO-1506037931

SO-1506037937,SO-1506037946

วนัที ่10 มิถุนายน 2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 25858 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

15 จัดจ้างล่ามแปลภาษา ส าหรับใช้ในโครงการ จ านวน 69,550.-บาท ตกลงราคา บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จ ากัด บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

สัมมนาวชิาการฯ ตามใบเสนอราคา เลขที ่ จ านวน 69,550.-บาท จ านวน 69,550.-บาท

UNT ลงวนัที ่3 มิถุนายน 2558

16 จ้างเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ จ านวน 40,000.- บาท ตกลงราคา บริษัท ออล ซีซ่ัน พร็อพเพอร์ต้ี บริษัท ออล ซีซ่ัน พร็อพเพอร์ต้ี เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ฝึกอบรมจ านวน 1 รายการ รายละเอียดตาม จ ากัด (คอนราด กรุงเทพ) จ ากัด (คอนราด กรุงเทพ)

ใบเสนอราคาวนัที ่4 มิถุนายน 2558 จ านวน 40,000.- บาท จ านวน 40,000.- บาท

17 ซ้ือของทีร่ะลึก จ านวน 1 รายการ จ านวน 8,100.00.-บาท ตกลงราคา บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตาม ใบเสนอราคา จ านวน 8,100.00.-บาท จ านวน 8,100.00.-บาท

 เลขที ่5806/015 วนัที ่12 มิถุนายน 2558

18 บริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ซีตรอง จ านวน 3,391.90.-บาท ตกลงราคา บริษัท ยูโร ออโตเซอร์วสิ จ ากัด บริษัท ยูโร ออโตเซอร์วสิ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ทะเบียน ศช 4453 จ านวน 3,391.90.-บาท จ านวน 3,391.90.-บาท

ตามใบเสนอราคาเลขที ่2JB-15060054

วนัที ่15 มิถุนายน 2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

19 จัดจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 8,500.-บาท ตกลงราคา ร้าน B.L.เบาะยนต์โซฟา ร้าน B.L.เบาะยนต์โซฟา เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

จ านวน 1 งาน ตามใบเสนอราคา จ านวน 8,500.-บาท จ านวน 8,500.-บาท

ลงวนัที ่15 มิถุนายน 2558

20 จัดซ้ือของทีร่ะลึกของ สชป. ตามใบเสนอ จ านวน 13,263.-บาท ตกลงราคา บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ราคา เลขที ่5806/020 จ านวน 13,263.-บาท จ านวน 13,263.-บาท

ลงวนัที ่17 มิถุนายน 2558

21 จัดซ้ือของทีร่ะลึกของ สภช. จ านวน 14,640.-บาท ตกลงราคา บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ตามใบเสนอราคา เลขที ่5806/024 จ านวน 14,640.-บาท จ านวน 14,640.-บาท

ลงวนัที ่19 มิถุนายน 2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

22 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง จ านวน 57,200 บาท วธิพิิเศษ นางสาวอาจรีย์ วมิลศิลปิน นางสาวอาจรีย์ วมิลศิลปิน เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 57,200 บาท จ านวน 57,200 บาท

ต้ังแต่ห้วง ม.ิย. 58 - 30 ก.ย. 58

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขทีส่ านัก/กอง

กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียด

เง่ือนไขการจ้าง และสิทธใินการเบิกค่าใช้

จ่ายตามแนบ

23 จัดจ้างพิมพ์หนังสือการฝึกการบริหาร จ านวน 86,670.-บาท ตกลงราคา ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

วกิฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี 2558 ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

จ านวน 1 รายการ รายละเอียดตามใบ จ านวน 86,670.-บาท จ านวน 86,670.-บาท

เสนอราคา ที ่นร. 0551/กต.

1658 วนัที ่9 มิถุนายน 2558

24 จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสภาวะประเทศ จ านวน 121,338.-บาท วธิกีรณีพิเศษ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ด้านความมั่นคง 2557 จ านวน 1 รายการ ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียดตามใบเสนอราคา จ านวน 121,338.-บาท จ านวน 121,338.-บาท

ที ่น.ร. 0551/กต1619

วนัที ่15 มิถุนายน 2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

25 จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ ตามใบเสนอราคา จ านวน 24,000.-บาท ตกลงราคา บริษัท ฉัตรแก้วทัวร์ จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทัวร์ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ลงวนัที ่18 มิถุนายน 2558 เพือ่ใช้ในพืน้ที่ จ านวน 24,000.-บาท จ านวน 24,000.-บาท

จังหวดัเชียงราย - เชียงใหม่ 

ระหวา่งวนัที ่25 - 26 มิถุนายน 2558

26 จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสภาวะประเทศ จ านวน 121,338.-บาท วธิกีรณีพิเศษ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ด้านความมั่นคง 2557 ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

จ านวน 1 รายการ จ านวน 121,338.-บาท จ านวน 121,338.-บาท

รายละเอียดตามใบเสนอราคา

ที ่นร.0551/กต1619

วนัที ่15 มิถุนายน 2558

27 จัดจ้างบริการส าเนาเอกสารขนาด A1 ตามที่ จ านวน 900 บาท ตกลงราคา เทเวศร์พล็อท แอนด์ สแกน เทเวศร์พล็อท แอนด์ สแกน เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

สืบมราบราคา จ านวน 900 บาท จ านวน 900 บาท

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558



28 จัดจ้างงานโครงการจัดแถลงนโยบาย จ านวน647,000 บาท วิธีพิเศษ บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ แอด จ ากัดบริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ แอด จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ความมัน่คงแห่งชาต ิในวันศุกร์ที่ 2 จ านวน647,000 บาท จ านวน647,000 บาท

29 จัดจ้างพิมพ์หนังสือ สมช. ยุคใหม่ จ านวน 171,200.-บาท วธิกีรณีพิเศษ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ก้าวสู่อนาคต ประจ าปี 2558 ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

จ านวน 1 รายการ จ านวน 171,200.-บาท จ านวน 171,200.-บาท

รายละเอียดตามใบเสนอราคา

ที ่นร.0551/กต1644

วนัที ่8 มิถุนายน 2558

30 จัดซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในงานราชการ จ านวน 2,040.-บาท ตกลงราคา ร้าน เอี่ยมรุ่งเรือง ร้าน เอี่ยมรุ่งเรือง เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ตามใบเสนอราคาลงวนัที ่30 มิถุนายน2558

31 จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 18,000.-บาท ตกลงราคา นายวราห์ นาคสมทรง นายวราห์ นาคสมทรง เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ตามใบเสนอราคาลงวนัที2่9 มิถุนายน 2558 จ านวน 18,000.-บาท จ านวน 18,000.-บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ






















