
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน   165,000.00   165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเขมิกา ค าปลิว นางสาวเขมิกา ค าปลิว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 94/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2560

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล   145,200.00   145,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์วรรณ ภู่เสือ นางสาวทัศนีย์วรรณ ภู่เสือ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 95/2561

ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 145,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 145,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2560

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์   177,100.00   177,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน์ อารีจิตสกุล นายจิรวัฒน์ อารีจิตสกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 96/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 1 พ.ย. 60 - ราคาท่ีเสนอ 177,100 บาท ราคาท่ีจ้าง 177,100  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2560

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

4 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน   165,000.00   165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินดาวรรณ ปุยค า นางสาวจินดาวรรณ ปุยค า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 97/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2560

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สขร 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สขร 1

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา   165,000.00   165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินดาวรรณ ปุยค า นางสาวจินดาวรรณ ปุยค า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 98/2561

ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2560

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

6 จ้างเช่าห้องประชุม เพ่ือติดตามและ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม อิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ โรงแรม อิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ประสานงานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ เชียงราย/ราคาท่ีเสนอ เชียงราย/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 01/11/2560

ข่าวกรอง พ.ศ.2558 - 2564 5,000 บาท 5,000 บาท วงเงินงบประมาณ
7 จ้างเหมาบริการรถยนต์ในพ้ืนท่ี เพ่ือจัด 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางพรชนก  นรากุลอนันต์ นางพรชนก  นรากุลอนันต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

โครงการประชุมเพ่ือติดตามและประสาน /ราคาท่ีเสนอ 4,200 บาท /ราคาท่ีจ้าง 4,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 01/11/2560

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ข่าวกรอง วงเงินงบประมาณ
พ.ศ.2558 - 2564

8 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

พฤศจิกายน 2560 (2525) จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ (2525) จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2561

29,900 บาท 29,900 บาท วงเงินงบประมาณ
9 จ้างเดินสายไฟระบบโทรศัพท์พร้อม 70,941.00 70,941.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

อุปกรณ์ จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 70,941 บาท /ราคาท่ีจ้าง 70,941 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/11/2561

วงเงินงบประมาณ
10 จัดซ้ือท่ีระลึก เพ่ือมอบให้แก่ ตัวแทน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

อาจารย์ประจ า University of Dhaka /ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 15,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 09/11/2560

และตัวแทนนักวิชาการประจ า วงเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัย University of
Chittagong จ านวน 1 รายการ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สขร 1

11 จัดซ้ือท่ีระลึก เพ่ือมอบให้แก่ ตัวแทน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

Bangladesh Institute of Islamic พวงประสาทพร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทพร/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 09/11/2560

Thought (BIIT) และ Bangladesh 15,000 บาท 15,000 บาท วงเงินงบประมาณ
Institute of Peace & Security
จ านวน 1 รายการ

12 จัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับมอบให้ฝ่าย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ออสเตรเลีย จ านวน 2 รายการ พวงประสาทพร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทพร/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/11/2560

2,900 บาท 2,900 บาท วงเงินงบประมาณ
13 จ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามัน 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท Autarky Tour บริษัท Autarky Tour มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0๒/2561

เช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือใช้ /ราคาท่ีเสนอ 130,000 /ราคาท่ีจ้าง 130,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/11/2560
เดินทางในราชการ ณ สาธารณรัฐ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ประชาชนบังกลาเทศ จ านวน ๑ งาน

14 จัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับมอบให้ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

นายพอล โรบิลลิอาร์ด พวงประสาทพร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทพร/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/11/2560

เอกอัครราชทูตออสเตเรเลีย 6,400 บาท 6,400 บาท วงเงินงบประมาณ
จ านวน 3 รายการ

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือจัดสัมมนาวิชาการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0๔/2561

ในหัวข้อ "อาชญากรรมเศรษฐกิจ (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/11/2560

ระหว่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 6,045.16 บาท 6,045.16 บาท วงเงินงบประมาณ
ด้านความม่ันคงในยุคประชาคมอาเซียน"
จ านวน 24 รายการ

16 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานราชการ ของ 30,163.00 30,163.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

พอย.อาคารสถานท่ี (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/11/2560

28,583.88 บาท 28,583.88 บาท วงเงินงบประมาณ
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วันท่ี   7   ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สขร 1

17 ซ้ือกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวันชาติ ร้านศรีวันชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

รัชกาลท่ี 9 คู่กับพระบรมราชินีนาถฯ /ราคาท่ีเสนอ 8,560 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 8,560 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/11/2560

และกรอรูปพระบรมฉายาลักษณ์ วงเงินงบประมาณ
รัชกาลท่ี 10 อย่างละ 2 กรอบ

18 เช่าห้องประชุม เพ่ือจัดโครงการสัมมนา 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ในหัวข้อ "อาชญากรรมเศรษฐกิจ จ ากัด (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ จ ากัด (มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/11/2560

ระหว่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 40,000 บาท 40,000 บาท วงเงินงบประมาณ
ด้านความม่ันคงในยุคประชาคมอาเซียน"
จ านวน 1 งาน

19 จ้างพิมพ์นโยบายและแผนระดับชาติ 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2560 ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ี ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/11/2560

 - 2564)(ฉบับคณะรัฐมนตรี) จ านวน เสนอ 39,590 บาท  39,590 บาท วงเงินงบประมาณ
 500 เล่ม

20 จ้างซ่อมพัสดุท่ีช ารุด ของ พอย.อาคาร 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.เบาะยนต์โซฟา ร้าน B.L.เบาะยนต์โซฟา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

สถานท่ี /ราคาท่ีเสนอ 23,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 23,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/11/2560

วงเงินงบประมาณ
21 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน   165,000.00   165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวภา บรรลือ นางสาวเสาวภา บรรลือ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 99/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 165,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 165,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/11/2560

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สขร 1

22 ซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้แก่ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

นายเฉิน จุน ผู้ช่วยทูตต ารวจประจ า พวงประสาทพร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทพร/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/11/2560

สอท.จีน ประจ าประเทศไทย 1,200 บาท 1,200 บาท วงเงินงบประมาณ
23 จ้างเช่าห้องประชุม เพ่ือจัดประชุมการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรแมนติค รีสอร์ท บริษัท โรแมนติค รีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

เชิงปฏิบัติการ เพ่ือประเมินผล แอนด์ สปา จ ากัด/ราคาท่ี แอนด์ สปา จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/11/2560

ด าเนินงานด้านความม่ันคงระหว่าง เสนอ 30,000 บาท  30,000 บาท วงเงินงบประมาณ
ประเทศของ สมช.

24 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอส.พี ทรานสปอร์ต หจก.พีเอส.พี ทรานสปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

เพ่ือจัดประชุมการเชิงปฏิบัติการ แอนด์ ทัวร์/ราคาท่ีเสนอ แอนด์ ทัวร์/ราคาท่ีเสนอ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/11/2560

เพ่ือประเมินผลด าเนินงานด้านความ 78,000 บาท 78,000 บาท วงเงินงบประมาณ
ม่ันคงระหว่างประเทศของ สมช.

25 จ้างบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเวียง จ ากัด บริษัท บุญเวียง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561

เพ่ือใช้กับอาคาร สมช. และอาคาร 20 /ราคาท่ีเสนอ 59,920 บาท /ราคาท่ีจ้าง 59,920 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/11/2561

ช้ัน 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณ
26 ซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้แก่ 31,500.00 30,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561

บุคคลท่ีคณะ สมช. จะเข้าร่วมประชุม /ราคาท่ีเสนอ 30,870 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 30,870 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/11/2560

หารือระดับเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญตาม วงเงินงบประมาณ
ค าเชิญของหน่วยงานข่าวกรองเยอรมนี
จ านวน 2 รายการ

27 จ้างเหมาบริการรถรถยนต์ส่วนบุคคล 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรักษ์  เขม้นเขตรการ นายบุญรักษ์  เขม้นเขตรการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2561

เกิน 7 คน เพ่ือปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี /ราคาท่ีเสนอ 18,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 18,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/11/2560

จชต. จ านวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สขร 1

28 จ้างเหมาบริการรถรถยนต์ส่วนบุคคล 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2561

เกิน 7 คน เพ่ือปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี /ราคาท่ีเสนอ 18,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 18,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/11/2560

จชต. จ านวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ
29 จัดซ้ือของขวัญ เพ่ือมอบเป็นเกียรติให้ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

แขกชาวต่างประเทศในโครงการศึกษา /ราคาท่ีเสนอ 13,717 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 13,717 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/11/2560

สถานการณ์และประสานแนวทางการ วงเงินงบประมาณ
ด าเนินยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน ณ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย จ านวน 3 รายการ

30 เช่าห้องประชุมเพ่ือจัดการประชุมเชิง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามธานีโฮเต็ล จ ากัด บริษัท สยามธานีโฮเต็ล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ /ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/11/2560

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1 งาน

31 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ ชุดท่ี 2 ท่ี 172,195.10 172,195.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ติดต้ังภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย /ราคาท่ีเสนอ 172,195.10 /ราคาท่ีจ้าง 172,195.10 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/11/2560

ศูนย์ราชการฯ จ านวน 1 รายการ บาท บาท วงเงินงบประมาณ
32 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ  10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

เพ่ือจัดการประชุมพัฒนาความร่วมมือ /ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/11/2560

ทางวิชาการและแลกเปล่ียน วงเงินงบประมาณ
ประสบการณ์ด้านสันติภาพและความ
ม่ันคงระหว่างไทย – สหราชอาณาจักร

33 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท Asia Trans Travel บริษัท Asia Trans Travel มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

เพ่ือปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐ /ราคาท่ีเสนอ 149,985 /ราคาท่ีจ้าง 149,985 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/11/2560

อินโดนีเซีย จ านวน 2 คัน บาท วงเงินงบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สขร 1

34 จ้างเหมาบริการรถรถยนต์ส่วนบุคคล 112,500.00 112,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรายา ทราเวล จ ากัด บริษัท ศรีรายา ทราเวล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

เกิน 7 คน เพ่ือปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี /ราคาท่ีเสนอ 112,500 /ราคาท่ีจ้าง 112,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/11/2560

จชต. จ านวน 5 คัน บาท วงเงินงบประมาณ
35 จ้างผลิตเอกสารประกอบการชประชุม 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

การขับเคล่ือนงานด้านความม่ันคง /ราคาท่ีเสนอ 99,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 99,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/11/2560

และด้านการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา วงเงินงบประมาณ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
จ านวน 300 ชุด

36 จ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/11/2560

/ราคาท่ีเสนอ 30,816 บาท /ราคาท่ีจ้าง 30,816 บาท วงเงินงบประมาณ
37 จ้างเหมาบริการรถรถตู้ปรับอากาศ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ในการเดินทางไปราชการในพ้ืนท่ีจังหวัด /ราคาท่ีเสนอ 13,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 13,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/11/2560

เชียงรายและจังหวัดพะเยา ของ สชป. วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1 งาน

38 ซ้ือธงชาติประเทศต่างๆ พร้อมฐานเสา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธ. ธนธง ร้าน ธ. ธนธง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ต้ังธง เพ่ือเตรียมการต้อนรับผู้แทนจาก /ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 3,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/11/2560

หน่วยงานต่างประเทศเน่ืองในโอกาส วงเงินงบประมาณ
ต่างๆ จ านวน 60 ชุด

39 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนธันวาคม 30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

2560 (2525) จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ (2525) จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/11/2561

30,600 บาท 30,600 บาท วงเงินงบประมาณ


