
แบบ สชร.1

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง จ านวน 28,600 บาท ตกลงราคา นายกฤต อเนกอุดมโชค นายกฤต อเนกอุดมโชค เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน จ านวน 28,600 บาท จ านวน 28,600 บาท

ต้ังแต่หว้ย ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ปฏบิติังานตามเง่ือนไขที่ส านัก/กอง

กองก าหนดและใหป้ฏบิติัตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง และสิทธิ

ในการเบกิค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 ซ้ือของที่ระลึก จ านวน 1 รายการ จ านวน 6,800.00 บาท ตกลงราคา บริษทั นารายณ์ภณัฑ์ จ ากัด บริษทั นารายณ์ภณัฑ์ จ ากัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา จ านวน 6,800.00 บาท จ านวน 6,800.00 บาท

เลขที่ 5808/010 วนัที่ 3 สิงหาคม 2558

3 จ้างเกี่ยวกับการใช้และตกต่งสถานที่ จ านวน 30,000 บาท ตกลงราคา บริษทั ออลซีซ่ัน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัดบริษทั ออลซีซ่ัน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

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

ใบเสนอราคา วนัที่ 14 กรกฎาคม 2558 จ านวน 30,000 บาท จ านวน 30,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

4 ผงหมึกเคร่ืองพมิพ ์(รายละเอียดตามใบ จ านวน 2,956.41 บาท ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เสนอราคา เลขที่ QS0006227 จ านวน 2,956.41 บาท จ านวน 2,956.41 บาท

ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2558)

5 ค่าจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองฉายภาพ จ านวน 19,153.00 บาท ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

 (Projector) จ านวน 1 เคร่ือง เน็ตเวร์ิค จ ากัด เน็ตเวร์ิค จ ากัด

รายละเอียดตามใบเสนอราคา จ านวน 19,153.00 บาท จ านวน 19,153.00 บาท

เลขที่ QT-20154628

6 จัดจ้างล่ามแปลภาษาส าหรับใช้ในการจัด จ านวน 64,414 บาท ตกลงราคา บริษทั ยูนีค ทรานสเลชั่น จ ากัด บริษทั ยูนีค ทรานสเลชั่น จ ากัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

อภปิรายทางวชิาการฯ ตามใบเสนอราคา จ านวน 64,414 บาท จ านวน 64,414 บาท

เลขที่ UNT 1507025 

ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2558

7 จัดซ้ือ เส้ือยืดสีฟา้แขนส้ันมีปก จ านวน 1,720 บาท ตกลงราคา ร้าน LMK SHOP ร้าน LMK SHOP เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

จ านวน 5 รายการ ใบเสร็จ จ านวน 1,720 บาท จ านวน 1,720 บาท

ลงวนัที่ 30 2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน งานโสตฯ จ านวน 2,118.60 บาท ตกลงราคา บริษทั สยามวริิยะกิจ จ ากัด บริษทั สยามวริิยะกิจ จ ากัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

จ านวน 2 รายการ จ านวน 2,118.60 บาท จ านวน 2,118.60 บาท

รายละเอียดตามใบเสนอราคา 

เลขที่ SW.830/58

วนัที่ 7 สิงหาคม 2558

9 จ้างท าปา้ยชื่อส านัก/กลุ่มงาน จ านวน 55,800 บาท ตกลงราคา นายมานพ วงษโ์ต นายมานพ วงษโ์ต เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

จ านวน 1 งานรายละเอียดตามใบเสนอราคา จ านวน 55,800 บาท จ านวน 55,800 บาท

วนัที่ 17 กรกฎาคม 2558

10 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง จ านวน 28,600 บาท ตกลงราคา นางสาวกันติชา บญุวานิตย์ นางสาวกันติชา บญุวานิตย์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน จ านวน 28,600 บาท จ านวน 28,600 บาท

ต้ังแต่หว้ย ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ปฏบิติังานตามเง่ือนไขที่ส านัก/กอง

กองก าหนดและใหป้ฏบิติัตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง และสิทธิ

ในการเบกิค่าใช้จ่ายตามแนบ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

11 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง จ านวน 28,600 บาท ตกลงราคา นายคาเซน หวงัภทัราวานิช นายคาเซน หวงัภทัราวานิช เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน จ านวน 28,600 บาท จ านวน 28,600 บาท

ต้ังแต่หว้ย ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ปฏบิติังานตามเง่ือนไขที่ส านัก/กอง

กองก าหนดและใหป้ฏบิติัตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง และสิทธิ

ในการเบกิค่าใช้จ่ายตามแนบ

12 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง จ านวน 21,450 บาท ตกลงราคา นางสาวเขมิกา ค าปลิว นางสาวเขมิกา ค าปลิว เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน จ านวน 21,450 บาท จ านวน 21,450 บาท

ต้ังแต่หว้ย 17 ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ปฏบิติังานตามเง่ือนไขที่ส านัก/กอง

กองก าหนดและใหป้ฏบิติัตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง และสิทธิ

ในการเบกิค่าใช้จ่ายตามแนบ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

13 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ จ านวน 1,080 บาท ตกลงราคา ร้านทกัษณิดีไซน์ ร้านทกัษณิดีไซน์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ จ านวน 1,080 บาท จ านวน 1,080 บาท

สมช. 04-58 สมช. 05-58และ

สมช. 06-58 วนัที่ 17 สิงหาคม 2558

14 จัดจ้างเช่าหอ้งประชุมพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5,000 บาท ตกลงราคา โรงแรมค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท โรงแรมค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ในวนัที่ 21 สิงหาคม 2558 จ านวน 5,000 บาท จ านวน 5,000 บาท

(รายละเอียดตามใบเสนอราคา

เลขที่ QK0022/175 ลงวนัที่ 

ลงวนัที่ 16 สิงหาคม 2558)

15 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง จ านวน 28,600 บาท ตกลงราคา นางสาวฤทยัรัตน์  บางทา นางสาวฤทยัรัตน์  บางทา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน จ านวน 28,600 บาท จ านวน 28,600 บาท

ต้ังแต่หว้ย ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ปฏบิติังานตามเง่ือนไขที่ส านัก/กอง

กองก าหนดและใหป้ฏบิติัตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง และสิทธิ

ในการเบกิค่าใช้จ่ายตามแนบ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 25858 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

16 จัดซ้ือวสัดุของ สล.คปต. จ านวน 42 รายการ จ านวน 25,775.07 บาท ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ตามใบเสนอราคาเลขที่ SO1508034183 จ านวน 25,775.07 บาท จ านวน 25,775.07 บาท

วนัที่ 10 สิงหาคม 2558

17 จัดซ้ือของที่ระลึกของ สภช. ตามใบ จ านวน 9,495 บาท ตกลงราคา บริษทั นารายภณัฑ์ จ ากัด บริษทั นารายภณัฑ์ จ ากัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เสนอราคา เลขที่ 5808/023 จ านวน 9,495 บาท จ านวน 9,495 บาท

ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2558

18 จัดจ้างพมิพห์นังสือยุทธศาสตร์ต่อ จ านวน 96,300 บาท ตกลงราคา ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราช ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน กิจจานุเบกษา จานุเบกษา

พ.ศ. 2558-2564 จ านวน 1 รายการ จ านวน 96,300 บาท จ านวน 96,300 บาท

รายละเอียดตามใบเสนอราคา

ที่ นร. 0551/กต. 1948

วนัที่ 4 สิงหาคม 2558

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

19 ซ้ือของที่ระลึก จ านวน 1 รายการ จ านวน 1,634  บาท ตกลงราคา บริษทั นารายณ์ภณัฑ์ จ ากัด บริษทั นารายณ์ภณัฑ์ จ ากัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา จ านวน 1,634  บาท จ านวน 1,634  บาท

เลขที่ 5808/029

วนัที่ 25 สิงหาคม 2558

20 จ้างท าโล่ใหข้้าราชการและลูกจ้างประจ าฯ จ านวน 10,272 บาท ตกลงราคา ร้านสุวรรณประดิษฐ์ ร้านสุวรรณประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

จ านวน1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา จ านวน 10,272 บาท จ านวน 10,272 บาท

วนัที่ 26 สิงหาคม 2558

21 จัดจ้างพมิพจ์ุลสารความมั่นคง จ านวน 68,480 บาท ตกลงราคา ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและ ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

สภาความมั่นคงแหง่ชาติ จ านวน 1 รายการ ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียดตามใบเสนอราคา จ านวน 68,480 บาท จ านวน 68,480 บาท

ที่ นร. 055/กต1619

วนัที่ 28 สิงหาคม 2558

22 หนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน สิงหาคม จ านวน 30,810 บาท ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ2525 จ ากัด บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ2525 จ ากัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา จ านวน 30,810 บาท จ านวน 30,810 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคมม 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา


