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วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

1 จัดจ้างเช่าห้องประชุม จ านวน1 รายการ ในวนัที ่ จ านวน 8,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ออล ซีซ่ัน พร็อพเพอร์ต้ี บริษัท ออล ซีซ่ัน พร็อพเพอร์ต้ี เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

6 กุมภาพันธ ์2560 รายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวนัที ่ จ ากัด จ ากัด

27 มกราคม 2560 จ านวน 8,000 บาท จ านวน 8,000 บาท

2 จัดซ้ือของทีร่ะลึก จ านวน 3 รายการ (รายละเอียดตาม จ านวน 36,300 บาท ตกลงราคา บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ใบเสนอราคา เลขที ่6001/014 ลงวนัที ่26 มกราคม 2560) จ านวน 36,300 บาท จ านวน 36,300 บาท

3 หนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2560 จ านวน 34,400 บาท ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา จ ากัด จ ากัด

จ านวน 34,400 บาท จ านวน 34,400 บาท

4 ซ่อมแซมส่วนควบระบบลิฟท์โดยสาร อาคาร สมช. จ านวน จ านวน 24,075 บาท ตกลงราคา บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

2 รายการ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด

TS 26748/17 ลงวนัที ่9 กุมภาพันธ ์2560) จ านวน 24,075 บาท จ านวน 24,075 บาท

5 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเพลิงและค่าใช้จ่าย จ านวน 99,968 บาท ตกลงราคา บริษัท Triple "S" Tours & บริษัท Triple "S" Tours & เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

อื่นๆ จ านวน 4 รายการ ตามใบเสนอราคาของบริษัท Travels Ltd. Travels Ltd.

Triple "S" Tours & Travels Ltd. ลงวนัที ่7 กุมภาพันธ์ จ านวน 99,968 บาท จ านวน 99,968 บาท

2560 **โดยรถยนต์โดยสารต้องอยู่ในพืน้ทีแ่ละพร้อมให้

บริการตลอดระยะเวลาการจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ราคากลาง โดยสังเขป

6 จัดซ้ือของทีร่ะลึก จ านวน 4 รายการ (รายละเอียดตาม จ านวน 17,891 บาท ตกลงราคา บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ใบเสนอราคา เล่มที ่06 เลขที ่019 ลงวนัที่10 กุมภาพันธ ์ จ านวน 17,891 บาท จ านวน 17,891 บาท

2560)

7 จัดจ้างพิมพ์หนังสือ จ านวน 1,000 เล่ม จ านวนเงิน 194,740 บาท กรณีพิเศษ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

(รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที ่นร 0551/ กต 840 ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

ลงวนัที ่31 มกราคม 2560) จ านวน 194,740 บาท จ านวน 194,740 บาท

8 จัดซ้ือวสัดุเพีอ่ใช้ในงานราชการ ตามใบเสนอราคา ลงวนัที่ จ านวน 11,225 บาท ตกลงราคา ร้านเอี่ยมรุ่งเรือง ร้านเอี่ยมรุ่งเรือง เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

16 กุมภาพันธ ์2560 จ านวน 11,225 บาท จ านวน 11,225 บาท

9 จัดจ้างโครงการประชุมสัมมนาเพือ่ชี้แจงนโยบายการบริหาร จ านวน 1,155,826.84 บาท ตกลงราคา บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

และการพัฒนาจังหวดชายแดนใต้ พ.ศ.2560 - 2562 ต่อ จ านวน 1,155,826.84 บาท จ านวน 1,155,826.84 บาท

หน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม ส่วนกลาง 

จ านวน 130 หน่วยตามใบเสนอราคาเลขที ่RPMG-QT-

A201612 ลงวนัที ่14 กุมภาพันธ ์2560 โดยน าเงินสดเป็น

เงินจ านวน 57,791.34 บาท(ห้าหมื่นเจดพันเจ็ดร้อย

เก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบส่ีสตางค์)ร้อยละ 5%ของสัญญาจ้างฯ

เป็นหลักประกันสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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10 จัดจ้างพาหนะฯ ส าหรับการเดินทางในพืน้ที ่จังหวดัอุดรธานี จ านวน 14,000 บาท ตกลงราคา บรัท ฉัตรแก้วทัวร์ จ ากัด บรัท ฉัตรแก้วทัวร์ จ ากัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

และจังหวดัหนองคาย จ านวน 1 รายการ รายละเอียดตาม จ านวน 14,000 บาท จ านวน 14,000 บาท

ใบเสนอราคา วนัที ่14 กุมภาพันธ ์2560

11 ซองครุฑ จ านวน 2 ส านัก/กลุ่มงาน (รายละเอียดตามใบ จ านวน 3,931 บาท ตกลงราคา ส านักงานกิจการโรงพิมพ์  ส านักงานกิจการโรงพิมพ์  เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

เสนอราคา เลขที ่อผศ 5137/25 อผศ 5137/26 ลงวนัที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

20 กุมภาพันธ ์2560 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จ านวน 3,931 บาท จ านวน 3,931 บาท

12 จ้างวอ่มแซมเคร่ืองปรับอากาส อาคาร สมช.จ านวน 3 จ านวน 36,319.50 บาท ตกลงราคา บริษัท เมกาคูล เอ็นเจียร่ิง จ ากัดบริษัท เมกาคูล เอ็นเจียร่ิง จ ากัดเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที ่MEGA 2016/ จ านวน 36,319.50 บาท จ านวน 36,319.50 บาท

0008 ลงวนัที ่30 มากราคม 2560

13 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ จ านวน 4,815 บาท ตกลงราคา บริษัท ภัทรนิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท ภัทรนิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที ่6002001 ลงวนัที่  เซอร์วสิ จ ากัด  เซอร์วสิ จ ากัด

24 กุมภาพันธ ์2560 จ านวน 4,815 บาท จ านวน 4,815 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


