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1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์  120,000.00  120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์ อุไรสินธว์ นายสิรวิชญ์ อุไรสินธว์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 106/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ. 61 - ราคาท่ีเสนอ 120,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 120,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/2/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ  105,600.00  105,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิจันทร์ โคตุเคน นางสาวมะลิจันทร์ โคตุเคน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 107/2561
ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ. 61 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 105,600 บาท ราคาท่ีจ้าง 105,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/2/2561
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

3 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561     35,000.00     30,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
(2525) จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ (2525) จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 01/02/2561
๓๐,๙๐๐ บาท ๓๐,๙๐๐ บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาบริการรถรถยนต์ส่วนบุคคล 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เกิน 7 คน เพ่ือปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี /ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 9,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 05/02/2561
จชต. จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

5 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
การขับเคล่ือนงานด้านความม่ันคง /ราคาท่ีเสนอ 23,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 23,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 05/02/2561
และด้านการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา วงเงินงบประมาณ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
จ านวน 1 งาน

6 จ้างเหมาบริการรถรถตู้ปรับอากาศ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกรณ์วิทย์ ทิพย์รุ่งเรือง นายประกรณ์วิทย์ ทิพย์รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เพ่ือปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี จังหวัด /ราคาท่ีเสนอ 24,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 24,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 06/02/2561
เชียงราย จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

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

สขร 1
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7 เช่าห้องประชุมเพ่ือจัดการประชุมเชิง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวนะ จ ากัด บริษัท สุวนะ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงและขับเคล่ือนการ /ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 07/02/2561
ด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน วงเงินงบประมาณ
และแก้ไขปัญหาอาชญกรรมข้ามชาติ
การก่อการร้าย และการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ จ านวน 1 งาน

8 จ้างเหมาบริการรถรถตู้ปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมรัก  ประสิทธิพร นายสมรัก  ประสิทธิพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
เพ่ือปฏิบัติราชการ จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 30,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 07/02/2561
 วงเงินงบประมาณ

9 ซ้ือของขวัญ เพ่ือมอบเป็นเกียรติให้แก่ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
Todias Feakin ทูตออสเตรเลีย พวงประสาทร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทร/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 07/02/2561
ด้านไซเบอร์และคณะ จ านวน 1 งาน 3,500 บาท 3,500 บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการประชุมเชิง 10,000.00 5,539.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงและขับเคล่ือนการ (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 08/02/2561
ด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน 5539.68 บาท 5539.68บาท วงเงินงบประมาณ
และแก้ไขปัญหาอาชญกรรมข้ามชาติ
การก่อการร้าย และการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ จ านวน 1 งาน

11 จ้างพิมพ์หนังสือยุทธศาสตร์ในการป้องกัน 390,550.00 390,550.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
และแก้ไขปัญหาอาชญกรรมข้ามชาติ ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ี ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 08/02/2561
พ.ศ.2558 - 2564 จ านวน20,000เล่ม เสนอ 390,550 บาท 390,550 บาท วงเงินงบประมาณ

12 จ้างพิมพ์หนังสือแผนบริหารจัดการ 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ชายแดนด้านความม่ันคง พ.ศ.2559 - ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ี ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 09/02/2561
2564 จ านวน 1,000 เล่ม เสนอ 57,780 บาท 57,780 บาท วงเงินงบประมาณ

13 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 30,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
เพ่ือปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี จังหวัด /ราคาท่ีเสนอ 24,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 24,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 09/02/2561
 สุราษฎร์ธานี จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ
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14 ประกวดราคาซ้ือการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 792,000.00 792,000.00 ประกวดราคา 1.บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561
ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ เพ่ือทดแทน อิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ีเสนอ 817,480.00 บาท ราคาท่ีซ้ือ 642,900.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 09/02/2561
จ านวน 40 ชุด (e-bidding) 2.บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ากัด วงเงินงบประมาณ

ราคาท่ีเสนอ 744,720.00  บาท
3.บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 758,000.00 บาท
4.บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 789,660.00  บาท
5.บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 792,000.00 บาท
6.บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 749,000.00 บาท
7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปกร 2014
/ราคาท่ีเสนอ 699,690.00 บาท
8.บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 642,900.00 บาท

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการสัมมนาเชิง 4,400.00 4,249.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิรูปองค์กร (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/02/2561
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 4,249.40 บาท 4,249.40 บาท วงเงินงบประมาณ
การปฏิบัติราชการ จ านวน 1 งาน

16 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
คอมพิวเตอร์ 3 รายการ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/02/2561

/ราคาท่ีเสนอ 9,416 บาท /ราคาท่ีจ้าง 9,416 บาท วงเงินงบประมาณ
17 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  แก่นแก้ว นายณรงค์  แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

เพ่ือปฏิบัติราชการ จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/02/2561
วงเงินงบประมาณ
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สขร 1

18 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
การขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา /ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 30,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/02/2561
จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินงบประมาณ
จ านวน 100 ชุด

19 ซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ในการเดินทางไป 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ นางนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย พวงประสาทร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทร/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/02/2561
จ านวน 1 งาน 16,000 บาท 16000 บาท วงเงินงบประมาณ

20 จัดซ้ือของท่ีระลึก ของ สชต. 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/02/2561

วงเงินงบประมาณ
21 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์  120,000.00  120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ สาริกา นายชัยวัฒน์ สาริกา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 108/2561

นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 15 ก.พ. 61 - ราคาท่ีเสนอ 120,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 120,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/2/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

22 ซ้ือกระเป๋าเพ่ือใช้บรรจุเอกสารส าหรับ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สยามเพิร์ล โปรดักส์ หจก.สยามเพิร์ล โปรดักส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 110 ใบ /ราคาท่ีเสนอ 16,500 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 16,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/2/2561

วงเงินงบประมาณ
23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการฝึกอบรม 7,945.00 7,945.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/02/2561
เพ่ือจัดท าแนวทางขับเคล่ือนแผนบริหาร 7,731.46 บาท 7,731.46 บาท วงเงินงบประมาณ
จัดการชายแดนด้านความ่ันคง พ.ศ.
2559-2564 จ านวน 2 รายการ

24 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 35,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
เพ่ือปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี จังหวัด /ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 27,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/02/2561
นครนายก จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ
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สขร 1

25 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 งาน 12,550.00 12,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณดีไซน์ 2016 ร้านทักษิณดีไซน์ 2016 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 12550 บาท /ราคาท่ีจ้าง 12550 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/02/2561

วงเงินงบประมาณ
26 เช่าห้องประชุมเพ่ือจัดการประชุมเชิง 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามธานีโฮเต็ล จ ากัด บริษัท สยามธานีโฮเต็ล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ /ราคาท่ีเสนอ 32,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 32,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/02/2561
จัดท ากฎหมายต่อต้านก่อการร้าย วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1 งาน

27 ซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ในโครงการสัมมนา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นาวสาวกาญจนา  สนคลัง นาวสาวกาญจนา  สนคลัง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิรูปองค์กร /ราคาท่ีเสนอ 1,200 บาท /ราคาท่ีจ้าง 1,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/02/2561
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน วงเงินงบประมาณ
การปฏิบัติราชการ จ านวน 1 งาน

28 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการประชุมเชิง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/02/2561
จัดท ากฎหมายต่อต้านก่อการร้าย 4,636.53 บาท 4,636.53 บาท วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1 งาน

29 จ้างเหมาบริการรถรถยนต์ส่วนบุคคล 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เกิน 7 คน เพ่ือปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี /ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/02/2561
จชต. จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

30 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
คอมพิวเตอร์ 2 รายการ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/02/2561

/ราคาท่ีเสนอ 7,918 บาท /ราคาท่ีจ้าง 7,918 บาท วงเงินงบประมาณ
31 จัดซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้นายนิโคไล 95,000.00 67,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ปาตรูเชฟ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่ง /ราคาท่ีเสนอ 67,645 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 67,645 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/02/2561
สหพันธรัฐรัสเซีย และคณะ เน่ืองในการ วงเงินงบประมาณ
จัดประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วย
การหารือด้านความม่ันคงระหว่าง
ประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย
 จ านวน 9 รายการ
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สขร 1

32 จัดจ้างเช่าเรือ เพ่ือทัศนศึกษาเส้นทาง 75,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุบล  วานิชานันท์ นางสาวอุบล  วานิชานันท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ตามล าน้ าเจ้าพระยาและเพ่ือใช้ใน /ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 60,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/02/2561
การรับรองการมาเยือนของ นายนิโคไล วงเงินงบประมาณ
ปาตรูเชฟ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่ง
สหพันธรัฐรัสเซีย และคณะ เน่ืองในการ
จัดประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วย
การหารือด้านความม่ันคงระหว่าง
ประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย
 จ านวน 1 งาน

33 จ้างล่ามแปลภาษาฉับพลัน เพ่ือเป็นล่าม 150,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกติกา  สาครน้อย นางสาวกติกา  สาครน้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
แปลภาษาไทย - รัสเซีย ติดตาม /ราคาท่ีเสนอ 50,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 50,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/02/2561
ผู้บริหารระดับสูง ในการจัดประชุม วงเงินงบประมาณ
คณะท างานร่วมว่าด้วยการหารือ
ด้านความม่ันคงระหว่างประเทศไทย
กับสหพันธรัฐรัสเซีย จ านวน 1 งาน

34 จ้างล่ามแปลภาษาฉับพลัน เพ่ือเป็นล่าม 150,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรารัตน์  ทองยืน นางสาววรารัตน์  ทองยืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
พูดภาษาไทย - รัสเซีย ซ่ึงมีความรู้ความ /ราคาท่ีเสนอ 50,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 50,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/02/2561
เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย วงเงินงบประมาณ
ในโอกาสทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง

และเพ่ือใช้ในการรับรองการมาเยือนของ

นายนิโคไล ปาตรูเชฟ เลขาธิการ

สภาความม่ันคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและคณะ

 เน่ืองในการจัดประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วย

การหารือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศไทย

กับสหพันธรัฐรัสเซีย  จ านวน 1 งาน

35 จ้างตกแต่งสถานท่ีในโรงแรมเพ่ือจัด 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอชทีแอล จ ากัด บริษัท โอเอชทีแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561
ประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการหารือ (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/02/2561
ด้านความม่ันคงระหว่างประเทศไทย 50,000 บาท 50,000 บาท วงเงินงบประมาณ
กับสหพันธรัฐรัสเซีย  จ านวน 1 งาน
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36 จ้างล่ามแปลภาษาฉับพลัน(พิธีกร) เพ่ือ 150,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาณี  รุ่งเหมือนพร นางสาวสุชาณี  รุ่งเหมือนพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2561
เป็นล่ามพูดภาษาไทย - รัสเซีย ซ่ึงมี /ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 6,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/02/2561
ความเช่ียวชาญด้านภาษารัสเซีย วงเงินงบประมาณ
ในโอกาสงานเล้ียงรับรองในการมาเยือน
ของนายนิโคไล ปาตรูเชฟ เลขาธิการ
สภาความม่ันคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
และคณะ เน่ืองในการจัดประชุม
คณะท างานร่วมว่าด้วยการหารือ
ด้านความม่ันคงระหว่างประเทศไทย
กับสหพันธรัฐรัสเซีย  จ านวน 1 งาน

37 จ้างล่ามแปลภาษาฉับพลัน(พิธีกร) เพ่ือ 150,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานัส  วัธวาทิน นายอานัส  วัธวาทิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2561
เป็นล่ามพูดภาษาไทย - รัสเซีย ซ่ึงมี /ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 6,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/02/2561
ความเช่ียวชาญด้านภาษารัสเซีย วงเงินงบประมาณ
ในโอกาสงานเล้ียงรับรองในการมาเยือน
ของนายนิโคไล ปาตรูเชฟ เลขาธิการ
สภาความม่ันคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
และคณะ เน่ืองในการจัดประชุม
คณะท างานร่วมว่าด้วยการหารือ
ด้านความม่ันคงระหว่างประเทศไทย
กับสหพันธรัฐรัสเซีย  จ านวน 1 งาน

38 จ้างเช่ายานพาหนะ เพ่ือใช้ในการรับรอง 500,000.00 423,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ATC TRANSPORT บริษัท ATC TRANSPORT มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ในโอกาสงการมาเยือนของนายนิโคไล จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/02/2561
ปาตรูเชฟ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่ง 423,000 บาท 423,000 บาท วงเงินงบประมาณ
สหพันธรัฐรัสเซีย และคณะ เน่ืองในการ
จัดประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการ
หารือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศไทย
กับสหพันธรัฐรัสเซีย  จ านวน 1 งาน
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ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

39 จัดเช่าอุปกรณ์ส่ือสารส าหรับจัดประชุม 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
คณะท างานร่วมว่าด้วยการหารือด้าน /ราคาท่ีเสนอ 26,750 บาท /ราคาท่ีเสนอ 26,750 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/02/2561
ความม่ันคงระหว่างประเทศไทย วงเงินงบประมาณ
กับสหพันธรัฐรัสเซีย  จ านวน 1 งาน

40 จัดจ้างการแสดง เพ่ือใช้ในการรับรอง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  กองโชค นายวิเชียร  กองโชค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
ในโอกาสงการมาเยือนของนายนิโคไล (โพรเฟสช่ันแนล ไทย มิวสิค) (โพรเฟสช่ันแนล ไทย มิวสิค) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/02/2561
ปาตรูเชฟ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่ง /ราคาท่ีเสนอ 29,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 29,000 บาท วงเงินงบประมาณ
สหพันธรัฐรัสเซีย และคณะ เน่ืองในการ
จัดประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการ
หารือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศไทย
กับสหพันธรัฐรัสเซีย  จ านวน 1 งาน

41 จ้างท่ีปรึกษาการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 7/2561
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี /ราคาท่ีเสนอ 200,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 200,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/02/2561
พ.ศ. 2561-2563 วงเงินงบประมาณ

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,435.19 37,435.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/02/2561
37,435.19 บาท 37,435.19 บาท วงเงินงบประมาณ

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพานิช ร้านอุดมพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561
/ราคาท่ีเสนอ 2,700 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 2,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/02/2561

วงเงินงบประมาณ
44 จัดจ้างเช่าเหมาบริการรถยนต์ รับ - ส่ง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ไอบิส สไตร์ เชียงใหม่ โรงแรม ไอบิส สไตร์ เชียงใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

/ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 6,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/02/2561
วงเงินงบประมาณ


