
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน    150,000.00    150,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอยลดา ชุ่มหม่ืนไวย นางสาวไอยลดา ชุ่มหม่ืนไวย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 100/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 150,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 150,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/12/2560

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งบุคคล    150,000.00    150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรยุทธ์ ม่วงแสง นายวรยุทธ์ ม่วงแสง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 101/2561

ต้ังแต่วันท่ี 6 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 150,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 150,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/12/2560

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

3 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร จ านวน 1 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

เคร่ือง และเคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติก (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/12/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ของ กบท. 66,736.10บาท 66,736.10 บาท วงเงินงบประมาณ
4 จ้างเช่ารถยน์โดยสารพร้อมน้ ามัน 89,996.00 89,996.00 เฉพาะเจาะจง CAHAYA BUMI TRAVEL& CAHAYA BUMI TRAVEL& มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

เช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือใช้ใน TOURS SDB BHD Co.,Ltd TOURS SDB BHD Co.,Ltd เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/12/2560

ราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย จ านวน 1 /ราคาท่ีเสนอ 89,996 บาท /ราคาท่ีจ้าง 89,996 บาท วงเงินงบประมาณ
งาน

5 จ้างการจัดท าวิดีทัศน์ยุทธศาสตร์การ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สินเจริญรับแขก จ ากัด บริษัท สินเจริญรับแขก จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

เตรียมพร้อมแห่งชาติ ( พ.ศ. 2560 - (ส านักงานใหญ่) /ราคาท่ีเสนอ (ส านักงานใหญ่) /ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/12/2560

2564) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ 149,800 บาท 149,800 บาท วงเงินงบประมาณ
ในคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 งาน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   5 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   5 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

6 ซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบเป็นเกียรติให้แก่ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
ตัวแทน Monash University, พวงประสาทร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทร/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/12/2560
Malasia Campus และ International 20,000 บาท 20,000 บาท วงเงินงบประมาณ

Islmic University Malaysia
จ ำนวน ๑ รำยกำร

7 เช่าเคร่ืองพิมพ์ดิจิตอลมัลติฟังก์ชันสี 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561

เพ่ือรองรองรับภารกิจงานต่างๆ จ านวน (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/12/2560

1 เคร่ือง /ราคาท่ีเสนอ 150,000 /ราคาท่ีจ้าง 150,000 บาท วงเงินงบประมาณ
บาท

8 ซ้ือหนังสือกฎหมายฉบับภาษาอังกฤษ 2,565.90 2,565.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

เพ่ือเป็นแหล่งฐานข้อมูลทางกฏหมาย (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 08/12/2560

จ านวน 2 เล่ม /ราคาท่ีเสนอ2,565.90บาท /ราคาท่ีซ้ือ 2,565.90 บาท วงเงินงบประมาณ
9 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  แก่นแก้ว นายณรงค์  แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

เพ่ือใช้เดินทางไปราชการ ณ พ้ืนท่ี /ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 08/12/2560

จชต. จ านวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ
10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการประชุม 11,930.00 11,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

ณ จังหวัดชลบุรี จ านวน 9 รายการ (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 08/12/2560

9,749.43 บาท 9,749.43 บาท วงเงินงบประมาณ
11 ซ้ือปกใส่ใบประกาศนียัตร เพ่ือใช้ใน 5,000.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561

ข้ันตอนการมอบประกาศนียบัตรยกย่อง ภัทรการพิมพ์/ราคาท่ีเสนอ ภัทรการพิมพ์/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 08/12/2560

ชมเชย คร้ังท่ี 4/2560 จ านวน20ช้ิน 4,900 บาท 4,900 บาท วงเงินงบประมาณ
12 จ้างระบบการเช่ือมโยงเครือข่าย 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

อินเทอร์เน็ตของ ศทส. จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ /ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/12/2560

151,512 บาท 151,512 บาท วงเงินงบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   5 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ าปี เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นิวเทคโนโลยี 1.บริษัท นิวเทคโนโลยี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

งบประมาณ 2561 จ านวน 10 อินฟอร์เมช่ัน จ ากัด/ราคาท่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/12/2560

รายการ เสนอ 51253 บาท  51253 บาท วงเงินงบประมาณ
2.บริษัท ดิจิตอล ไอที
คอนซัลต้ิง จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ
52,900 บาท

14 ซ้ือหนังสือกฎหมายและตัวบท 3,845.10 3,845.10 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตาม ธรรมศาสตร์/ราคาท่ีเสนอ ธรรมศาสตร์/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2560

ภารกิจของกลุ่มงาน จ านวน 19 เล่ม 3,845.10 บาท 3,845.10 บาท วงเงินงบประมาณ
15 จัดเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือจัด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมฟ้าใสหมอกสวยรีสอร์ท โรงแรมฟ้าใสหมอกสวยรีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

โครงการประชุมแลกเปล่ียนข้อมูล /ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 4,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/12/2560

การข่าว เพ่ือประเมินสถานการณ์ วงเงินงบประมาณ
ภัยคุกคามความม่ันคง จ านวน 1 งาน

16 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์    150,000.00    150,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ทองภูเบศน์ นางสาวสุพัตรา ทองภูเบศน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 102/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 18 ธ.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 150,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 150,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/12/2560

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

17 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองโทรสาร ประจ าปี 251,503.50 251,503.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

งบประมาณ 2561 จ านวน 7 รายการ จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/12/2560

251,503.50 บาท 251,503.50 บาท วงเงินงบประมาณ
18 ซ้ือสันเกรียวพลาสติก  จ านวน 12 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง หจก.จอยส์ เซอรืวิส เซ็นเตอร์ หจก.จอยส์ เซอรืวิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

รายการ /ราคาท่ีเสนอ 6,163.20 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 6,163.20 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/12/2560



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   5 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

19 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ ารัส  บ ารุงภักด์ิ นายจ ารัส  บ ารุงภักด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
เพ่ือใช้ในการเดินทางราชการ จังหวัด /ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 2,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/12/2560
อุดรธานี จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

20 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ แสงดาว นายประสิทธ์ิ แสงดาว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
เพ่ือใช้ในการเดินทางราชการ จังหวัด /ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 2,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/12/2560
อุดรธานี จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

21 จ้างพิมพ์แผ่นพับภาพรวมนโยบายและ 12,840.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ี ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/12/2560

แห่งชาติ จ านวน 2,000แผ่น เสนอ 12,840 บาท 12,840 บาท วงเงินงบประมาณ
22 จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ย่ีห้อซูซูกิ 1,000.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายด ารง  ภูงาม นายด ารง  ภูงาม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2560

หมำยเลขทะเบียน ๔กฬ ๖๕๖๔ กทม. /ราคาท่ีเสนอ 900 บาท /ราคาท่ีจ้าง 900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/12/2560
วงเงินงบประมาณ

23 ซ้ือของขวัญ เพ่ือมอบเป็นเกียรติให้แก่ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
H.E.Mr.Lutfi Rauf ผู้ช่วยรัฐมนตรี พวงประสาทร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทร/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/12/2560
กระทรวงประสำนงำนกำรเมือง กฎหมำย 2,500 บาท 2,500 บาท วงเงินงบประมาณ
และควำมม่ันคงแห่งสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย จ ำนวน ๑ รำยกำร

24 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  แก่นแก้ว นายณรงค์  แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
เพ่ือใช้เดินทำงไปรำชกำร ณ พ้ืนท่ี จชต. /ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 3,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/12/2560
จ ำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ

25 จ้างเปล่ียนอุปกรณ์ส่วนควบลิฟต์ 27,445.50 27,445.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวอร์ บริษัท โอทิส เอเลเวอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2560

โดยสาร สมช. จ านวน 1 งาน (ประเทศไทย) จ ากัด/ราคาท่ี (ประเทศไทย) จ ากัด/ราคาท่ี เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/12/2560

เสนอ 27,445.50 บาท จ้าง 27,445.50 บาท วงเงินงบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   5 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

26 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกรณ์วิทย์ ทิพย์รุ่งเรือง นายประกรณ์วิทย์ ทิพย์รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2560
เพ่ือใช้เดินทำงไปรำชกำร ณ จังหวัดเชียงรำย /ราคาท่ีเสนอ 7,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 7,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/12/2561
จ ำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สมุดทะเบียนรับ-ส่ง) 10,662.55 10,662.55 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามวิริยะ จ ากัด 1.บริษัท สยามวิริยะ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

จ านวน 1 รายการ /ราคาท่ีเสนอ 10,662.55 /ราคาท่ีซ้ือ 10,662.55 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/12/2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ
2.บริษัท ยงเจริญศูนย์เคร่ือง
เขียน จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ
14,470.68 บาท
3.บริษัท เอสพีพี ครีเอท
แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 13760.20 บาท

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน (โฟมอัด) 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามวิริยะ จ ากัด 1.บริษัท สยามวิริยะ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

จ านวน 1 รายการ /ราคาท่ีเสนอ 963 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 963 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/12/2560

วงเงินงบประมาณ
29 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 4 436,587.60 436,587.60 เฉพาะเจะจง บริษัท ออพติม่ัมเทรดด้ิง บริษัท ออพติม่ัมเทรดด้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

รายการ จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/12/2560

425,256.79 บาท 425,256.79 บาท วงเงินงบประมาณ
30 ซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับการเยือน 28,320.00 28,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

สาธารณรัฐ ประชาชนจีน จ านวน 1 /ราคาท่ีเสนอ 28,320 บาท /ราคาท่ีเสนอ 28,320 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/12/2560

งาน วงเงินงบประมาณ  
30 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำน ชัยธัช ก็อปป้ี ร้ำน ชัยธัช ก็อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 13,200 บาท /ราคาท่ีจ้าง 13,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/12/2560

วงเงินงบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   5 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

32 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด นายณรงค์  แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เพ่ือใช้เดินทำงไปรำชกำร ณ จังหวัดกระบ่ี /ราคาท่ีเสนอ 24,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 24,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/12/2560
จ ำนวน ๑ งำน วงเงินงบประมาณ

33 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนมกราคม 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

2561 (2525) จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ (2525) จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/12/2561

31,445 บาท 31,445 บาท วงเงินงบประมาณ
34 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ 1,519,500.00 1,519,500.00 ประกวดราคา 1) บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด 1) บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561

เครือข่ายท้ังระบบ จ านวน 1 งาน อิเล็กทรอนิกส์ /ราคาท่ีเสนอ1,499,000.00 /ราคาท่ีจ้าง 1,495,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/12/2560
(e-bidding) บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2) บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ1,515,000.00
บาท


