
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์       90,000.00       90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒพงศ์ ชูประสิทธ์ิ นายพิพัฒพงศ์ ชูประสิทธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 109/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 2 เม.ย. 61 - ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/4/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งพนักงานซ่อมบ ารุง       70,200.00       70,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพลวัช  พลเอ่ียม นายพลวัช  พลเอ่ียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 110/2561
ต้ังแต่วันท่ี 2 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/4/2561
 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

3 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน เมษายน 2561       29,985.00       29,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
(2525) จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 29,985 (2525) จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 02/04/2561
 บาท  29,985 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือปฏิบัติ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  แก่นแก้ว นายณรงค์  แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ราชการ ระหว่างวันท่ี 4 เมษายน 2561 /ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 3,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 03/04/2561
ของ สล.คปต. จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์       90,000.00       90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เวสารัตน์ นางสาวกัญญาภัค เวสารัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 111/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 9 เม.ย. 61 - ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/4/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

6 จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือประเมินผลการฝึกการบริหาร     480,000.00     480,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 11/2561
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ (C-MEX ๑๘) /ราคาท่ีเสนอ 448,800 บาท /ราคาท่ีจ้าง 448,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/4/2561

วงเงินงบประมาณ
7 จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศเพ่ือเดินทางไปราชการ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  น้อยแก้ว นายธนพล  น้อยแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 14,000 บาท /ราคาท่ีเสนอ 14,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/04/2561
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1
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8 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
คณะกรรมการการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา /ราคาท่ีเสนอ 26,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 26,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/04/2561
จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1 งาน

9 จัดซ้ือของท่ีระลึกของ สชต. จ านวน 1 งาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาท นางนิติกาญจน์  พวงประสาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 12,000  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/03/2561

วงเงินงบประมาณ
10 จ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 270,000.00 269,954.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ITC Enterprises LTD บริษัท ITC Enterprises LTD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย /ราคาท่ีเสนอ 269,954 บาท /ราคาท่ีเสนอ 269,954 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/04/2561
จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ของ พอย.อาคาร 11,037.00 7,553.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
สถานท่ี จ านวน 1 งาน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/04/2561

7,553.04 บาท 7,553.04 บาท วงเงินงบประมาณ
12 จัดซ้ือของท่ีระลึกของ สภช. จ านวน 1 งาน 10,000.00 8,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

/ราคาท่ีเสนอ 8,940 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 8,940 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/04/2561
วงเงินงบประมาณ

13 จ้างเหมาบริการรถรถตู้ปรับอากาศ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เพ่ือปฏิบัติราชการ ของ สชป. จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 27,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/04/2561
 วงเงินงบประมาณ

14 จ้างเช่าห้องประชุมและตกแต่งสถานท่ี 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สาธร พาร์ค จ ากัด บริษัท สาธร พาร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
เพ่ือจัดประชุมหารือด้านความม่ันคงระหว่างไทย /ราคาท่ีเสนอ 97,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 97,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/04/2561
กับอิสราเอล คร้ังท่ี 4 (The 4th Thailand 3 วงเงินงบประมาณ
Israel Security Dialogue) จ านวน 1 งาน

15 จ้างค่าแสดง ของ สภป. จ านวน1 งาน 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สาธร พาร์ค จ ากัด บริษัท สาธร พาร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
เพ่ือจัดประชุมหารือด้านความม่ันคงระหว่างไทย /ราคาท่ีเสนอ 97,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 97,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/04/2561
กับอิสราเอล คร้ังท่ี 4 (The 4th Thailand 3 วงเงินงบประมาณ
Israel Security Dialogue) 
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17 จ้างก่อสร้างจัดจ้างงานทาสีส านักงาน 737,500.00 737,500.00 ประกวดราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส่งเสริมสิทธ์ิ 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.เอ.พี. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/2561
สภาความม่ันคงแห่งชาติ จ านวน 1 งาน อิเล็กทรอนิกส์ /ราคาท่ีเสนอ 672,000 บาท อินเตอร์เนช่ันแนล เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/04/2561

(e-bidding) 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.เอ.พี. /ราคาท่ีจ้าง 374,554 บาท วงเงินงบประมาณ
อินเตอร์เนช่ันแนล
/ราคาท่ีเสนอ 374,554 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าโชค 2557 ก่อสร้าง
/ราคาท่ีเสนอ 543,938 บาท
4.บริษัท วงศ์สพัด จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ 736,904.49 บาท
5.บริษัท ฮอริซัน-ริม จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ 595,562 บาท
6.บริษัท สมพร 345 เมทัล ออลไทฟ์ 
คอมเมอร์ส จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ 685,000 บาท
7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโยไทยการช่าง
/ราคาท่ีเสนอ 680,000 บาท
8.บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ 630,000 บาท
9.บริษัท ดวงแก้วธนสิน จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ 420,000 บาท
10.หจก. ธนกฤต เทคนิเชียน
/ราคาท่ีเสนอ 537,000 บาท
11.บริษัท แปดแปดบิซซิเนส จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ 624,600 บาท


