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1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งนักจัดการงาน    180,000.00    180,000.00 เฉพาะเจาะจง พลโทอนุตร ธรศรี พลโทอนุตร ธรศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 103/2561

อ านวยการ ลมช. ต้ังแต่วันท่ี 3 ม.ค. 61 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/1/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์    135,000.00    135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภมงคล นิลก าแหง นายศุภมงคล นิลก าแหง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 104/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 3 ม.ค. 61 - ราคาท่ีเสนอ 135,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 135,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/1/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน รอบท่ี ๑ ประจ าปี 122,889.54 122,889.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน 1 งาน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/1/2561

122,889.54 บาท 122,889.54 บาท วงเงินงบประมาณ
4 จ้างเช้ารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้ในการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

เดินทางไปราชการในการจัด /ราคาท่ีเสนอ 48,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 48,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/1/2561
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1 งาน

5 เช่าห้องประชุม เพ่ือใช้ในการจัดการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ทินิดี ระนอง โรงแรม ทินิดี ระนอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ /ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท                                                                              เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/1/2561
ประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มด้าน วงเงินงบประมาณ
ความม่ันคงและติดตามความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา
จ านวน 1 งาน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1
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6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน (รอบท่ี 1 ) 93,904.55 93,904.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
จ านวน 1 งาน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/1/2561

93,904.55 บาท 93,904.55 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการปรับรุงท่ีท างาน 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง/ราคาท่ีเสนอ ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง/ราคาท่ีซ้ือ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
จ านวน 1 งาน 25,000 บาท 25,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 09/01/2561

วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน รอบท่ี ๑ ประจ าปี 200,031.44 200,031.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน 1 งาน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/1/2561
(กบท./สภน./สตป./สรป.) 200,031.44 บาท 200,031.44 บาท วงเงินงบประมาณ

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน รอบท่ี ๑ ประจ าปี 174,445.28 174,445.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน 1 งาน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/1/2561

174,445.28 บาท 174,445.28 บาท วงเงินงบประมาณ
10 จัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ 1. บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561

เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ แอด จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ แอด จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/1/2561
กิจกรรมงานด้านความม่ันคงแห่งชาติ 299,707 บาท 299,707 บาท วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1 งาน ๒. บริษัท อิน แอนด์ เอ้าท์

แอดเวอร์ไทซ่ิงจ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ  372,360 บาท

11 ซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้นาย 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
Shigenobu Fukmoto พวงประสาทพร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทพร/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/1/2561
ผู้อ านวนการศูนย์ต่อต้าน  3,000 บาท  3,000 บาท วงเงินงบประมาณ
การก่อการร้ายญ่ีปุ่น จ านวน 1 รายการ

12 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  แก่นแก้ว นายณรงค์  แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
เพ่ือใช้ในการเดินทางราชการ ณ พ้ืนท่ี /ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/1/2561
จชต. จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ
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13 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
การขับเคล่ือนงานด้านความม่ันคง /ราคาท่ีเสนอ 22,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 22,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/1/2561
และด้านการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา วงเงินงบประมาณ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คร้ังท่ี 1/2561
จ านวน 1 งาน

14 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานราชการ ของ 784.00 784.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
สภช. /ราคาท่ีเสนอ 784 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 784 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/1/2561

วงเงินงบประมาณ
15 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์    135,000.00    135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณีนาถ สุวรรณสุด นางสาวญาณีนาถ สุวรรณสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 105/2561

นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 15 ม.ค. 61 - ราคาท่ีเสนอ 135,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 135,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/1/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

16 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 182,000.00 182,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก พี.เอส.พี ทรานสปอร์ต หจก พี.เอส.พี ทรานสปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ส าหรับการเดินทางของคณะผู้แทน แอนด์ ทัวร์/ราคาท่ีเสนอ แอนด์ ทัวร์/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/01/2561
มาเลเซีย จ านวน 9 คัน 182,000 บาท 182,000 บาท วงเงินงบประมาณ

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือจัดพิธีลงนามในร่าง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย /ราคาท่ีเสนอ 15,407.52 /ราคาท่ีซ้ือ 15,407.52 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/01/2561
และรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยการจัดต้ัง บาท บาท วงเงินงบประมาณ
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงระหว่างไทยและ
มาเลเซีย จ านวน 1 งาน
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18 เช่าห้องประชุมเพ่ือจัดพิธีลงนามในร่าง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามธานีโฮเต็ล จ ากัด บริษัท สยามธานีโฮเต็ล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย /ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/01/2561
และรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยการจัดต้ัง วงเงินงบประมาณ
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงระหว่างไทยและ
มาเลเซีย จ านวน 1 งาน

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือจัดสัมมนาวิชาการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ในหัวข้อ "อาชญากรรมเศรษฐกิจ (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/01/2561
ระหว่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 5,069.17 บาท 5,069.17 บาท วงเงินงบประมาณ
ด้านความม่ันคงในยุคประชาคมอาเซียน"
จ านวน 19 รายการ

20 จ้างเหมาบริการวิทยุส่ือสาร ของ สภช. 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม บริษัท กสท โทรคมนาคม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
จ านวน 1 งาน จ ากัด(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ จ ากัด(มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/01/2561

2,568 บาท 2,568 บาท วงเงินงบประมาณ
21 ซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ในพิธีลงนามใน 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย พวงประสาทพร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทพร/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/01/2561

และรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยการจัดต้ัง  24,800 บาท  24,800 บาท วงเงินงบประมาณ
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงระหว่างไทยและ
มาเลเซีย จ านวน 1 งาน

22 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานราชการ ของ 7,682.60 7,682.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

สล.คปต. (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/01/2561

7,682.60 บาท 7,682.60 บาท วงเงินงบประมาณ
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วันท่ี   7   กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

23 จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้ในการ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  น้อยแก้ว นายธนพล  น้อยแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี /ราคาท่ีเสนอ 36,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง36,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/01/2561

จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ
24 จัดซ้ือซองครุฑ จ านวน 1 งาน 106,060.00 106,060.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

องค์การสงเคราะห์ทหาร องค์การสงเคราะห์ทหาร เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/1/2561
ผ่านศึก/ราคาท่ีเสนอ ผ่านศึก/ราคาท่ีซ้ือ วงเงินงบประมาณ
106,060 บาท 106,060 บาท

25 จ้างเช่าห้องประชุม เพ่ือจัดสัมมนา 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
วิชาการ ในหัวข้อ "อาชญากรรม (ประเทศไทย) จ ากัด /ราคาท่ี (ประเทศไทย) จ ากัด /ราคาท่ี เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/01/2561
ส่ิงแวดล้อมส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน เสนอ 16,000 บาท จ้าง 16,000 บาท วงเงินงบประมาณ
ความม่ันคงในยุคประชาคมอาเซียน"
จ านวน  1 งาน

26 ซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับการเยือน 20,000.00 16,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 1 /ราคาท่ีเสนอ 16,880 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 16,880 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/01/2561
งาน วงเงินงบประมาณ  

27 จัดจ้างพิมพ์เอกสารและแฟ้ม จ านวน 330,822.60 330,822.60 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
1 งาน ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ี ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/01/2561

เสนอ 330,822.60 บาท 330,822.60 บาท วงเงินงบประมาณ  
28 ซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับการเยือน 30,000.00 13,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

เครือรัฐออสเตรเลีย จ านวน 1 /ราคาท่ีเสนอ 13,660 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 13,660 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/01/2561
งาน วงเงินงบประมาณ  

29 จ้างพิมพ์หนังสือยุทธศาสตร์การ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เตรียมพร้อมแห่งชาติฯ จ านวน๑รายการ ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ี ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/01/2561

เสนอ 49,220 บาท 49,220 บาท วงเงินงบประมาณ  
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30 ซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับการเยือน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
เครือรัฐออสเตรเลีย จ านวน 1 พวงประสาทพร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทพร/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/01/2561
งาน  14,000 บาท  14,000 บาท วงเงินงบประมาณ  

31 จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้ในการ 750,000.00 683,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท WEL TRAVEL บริษัท WEL TRAVEL มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เดินทางไปราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย AUSTRALIA AUSTRALIA เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/01/2561
จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 683,700 บาท /ราคาท่ีจ้าง 683,700 บาท วงเงินงบประมาณ

32 จ้างพิมพ์นโยบายและแผนระดับชาติ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ี ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/01/2561
 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับ เสนอ 49,220 บาท 49,220 บาท วงเงินงบประมาณ  
คณะรัฐมนตรี ของ สมช.


