
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์       75,000.00       75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ฉัตระทิน นายจิรายุ ฉัตระทิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 112/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. 61 - ราคาท่ีเสนอ 75,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/5/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561       35,000.00       35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
(2525) จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ (2525) จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 01/05/2561
 31,705 บาท 31,705 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 348,595.00 348,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติม่ัม เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ออพติม่ัม เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
งบประมาณ 2561 /ราคาท่ีเสนอ 319,314.75 บาท /ราคาท่ีจ้าง 319,314.75 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 04/05/2561

วงเงินงบประมาณ
4 จ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและ       18,000.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกรณ์วิทย์  ทิพย์รุ่งเรือง นายประกรณ์วิทย์  ทิพย์รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ณ จังหวัดเชียงราย ของ สชต. /ราคาท่ีเสนอ 18,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 18,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/5/2561
วงเงินงบประมาณ

5 จ้างรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทางไปราชการติดตาม       17,500.00       17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  แก่นแก้ว นายณรงค์  แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหล่ียม ม่ังคง ย่ังยืน” /ราคาท่ีเสนอ 17,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 17,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/5/2561
ณ พ้ืนท่ี จชต. ระหว่างวันท่ี ๑๐–๑๔ พฤษภาคม 2561 วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1 คัน เป็นเวลา 5 วัน ของ สล.คปต.

6 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ของ สชป.         8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
/ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 8,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/5/2561

วงเงินงบประมาณ
7 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 งาน 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณดีไซน์ 2016 ร้านทักษิณดีไซน์ 2016 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561

/ราคาท่ีเสนอ 350 บาท /ราคาท่ีจ้าง 350 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/5/2561
วงเงินงบประมาณ

8 จ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ เคร่ือง 9,469.50 9,469.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/5/2561
/ราคาท่ีเสนอ 9,469.50 บาท /ราคาท่ีจ้าง 9,469.50 บาท วงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือของท่ีระลึก (สปภ.) เพ่ือมอบให้แก่บุคคลท่ีคณะ 26,730.00 26,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
สมช. จะเข้าร่วมประชุมหารือ สถานการณ์ความม่ันคง /ราคาท่ีเสนอ 26,730 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 26,730 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 09/05/2561
ประจ าปีกับส านักข่าวกรองสหรัฐฯ ระหว่างวันท่ี วงเงินงบประมาณ
13 -21 พ.ค. 2561 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   11   มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   11   มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

10 จ้างเช่ารถตู้ ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  พลายแก้ว นายอติชาติ  พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ศึกษาและติดตามการด าเนินแนวทางการรักษาความ /ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/5/2561
ม่ันคงสถานบันหลักของชาติฯ ร่วมกับส่วนราชการใน วงเงินงบประมาณ
พ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง จ.สงขลา ของ สภน.

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (รอบท่ี ๒) ประจ าปีงบประมาณ 94,240.49 94,240.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
2561 ของ สล.คปต. /ราคาท่ีเสนอ 94,240.49 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 94,240.49 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/05/2561

วงเงินงบประมาณ
12 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีติดต้ังใช้งานอยู่ท่ีห้อง 36,488.00 36,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ท างาน รอง ลมช. 3 และห้องท างาน จนท.รปภ. /ราคาท่ีเสนอ 36,488 บาท /ราคาท่ีจ้าง 36,488 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/05/2561
เน่ืองจากอุปกรณ์ช ารุดไม่สามารถใช้งาานได้ วงเงินงบประมาณ

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (รอบท่ี ๒) ประจ าปีงบประมาณ 30,011.74 30,011.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
2561 จ านวน 6 ส านัก/กลุ่มงาน /ราคาท่ีเสนอ 30,011.74 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 30,011.74 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/05/2561

วงเงินงบประมาณ
14 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ เพ่ือจัด 33,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสร้าง /ราคาท่ีเสนอ 28,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 28,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/5/2561
วัฒนธรรมองค์กรตามแนวทางโครงการอันเน่ืองมาจาก วงเงินงบประมาณ
พระราชด าริ เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
เรียนรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ป่าชายเลนคลองโคน
และบ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต จังหวัด
สมุทรสงคราม ของ กบส.(สลก.),กพบ. และสรป.

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (หมึกเคร่ืองอัดส าเนาเอกสาร) 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
ของ กบส.สลก. /ราคาท่ีเสนอ 12,840 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 12,840 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/5/2561

วงเงินงบประมาณ
16 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในภารกิจของส่วนงาน พอย.อาคารสถานท่ี 16,700.00 16,622.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงท่ีท างานของ สล.คปต., สตป., ศทส. /ราคาท่ีเสนอ 16,622 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 16,622 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/5/2561
รวมท้ังซ่อมแซมวัสดุส านักงานท่ีติดต้ังใช้งานกับ วงเงินงบประมาณ
ส านัก/กลุ่มงาน

17 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ 5 ส านัก/กลุ่มงาน     226,316.91 226,316.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2561
/ราคาท่ีเสนอ 226,316.91 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 226,316.91 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/05/2561

วงเงินงบประมาณ
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ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   11   มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

18 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์       75,000.00       75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรัฏฐ์ ชนะชัย นายจิรัฏฐ์ ชนะชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 113/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ค. 61 - /ราคาท่ีเสนอ 75,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 75,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/5/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (รอบท่ี ๒) ประจ าปีงบประมาณ 83,411.51 83,411.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
2561 จ านวน 4 ส านัก/กลุ่มงาน /ราคาท่ีเสนอ 83,411.51 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 83,411.51 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/05/2561

วงเงินงบประมาณ
20 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ ของ สชป.       44,164.25 44,164.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

/ราคาท่ีเสนอ 44,164.25 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 44,164.25 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/05/2561
วงเงินงบประมาณ

21 จ้างเช่าห้องประชุมเพ่ือจัดโครงการประชุมเสริมสร้างศักยภาพ            63,000.00       63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สาธร พาร์ค จ ากัด บริษัท สาธร พาร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
เจ้าหน้าท่ีรัฐในกระบวนการสันติภาพ (The workshops on /ราคาท่ีเสนอ 63,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 63,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/5/2561
Peace Negotiation capacity building) ณ โรงแรม วงเงินงบประมาณ
 เดอะสุโขทัย กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม
2561 ของ สล.คพส.

22 จ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและ 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรายา ทราเวล จ ากัด บริษัท ศรีรายา ทราเวล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในโครงการจัดการประชุมในพ้ืนท่ีจังหวัด /ราคาท่ีเสนอ 24,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 24,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/5/2561
ปัตตานี ของ สชต. วงเงินงบประมาณ

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (รอบท่ี ๒) ประจ าปีงบประมาณ 34,432.15 34,432.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
2561 จ านวน 6 ส านัก/กลุ่มงาน /ราคาท่ีเสนอ 30,011.74 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 30,011.74 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/05/2561

วงเงินงบประมาณ
24 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (รอบท่ี ๒) ประจ าปีงบประมาณ 63,914.18 63,914.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

2561 จ านวน 3 ส านัก/กลุ่มงาน /ราคาท่ีเสนอ 63914.18 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 63914.18 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/05/2561
วงเงินงบประมาณ

25 เช่าห้องประชุม ส าหรับโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ ากัด บริษัท โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
เพ่ือศึกษาและติดตามการด าเนินการตามแนวทางการ /ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/05/2561
รักษาความม่ันคงสถาบันหลักของชาติฯ ร่วมกับส่วน วงเงินงบประมาณ
ราชการในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสงขลา
ของ สภน.



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕๖1
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สขร 1

26 เช่ายานพาหนะส าหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุม 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  น้อยแก้ว นายธนพล  น้อยแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
จัดท าตัวช้ีวัดร่วมในแผน ก ารพัฒน าพ้ืนท่ีเพ่ือเสริม /ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 8,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/05/2561
ความม่ันคงของชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ระหว่างวันท่ี วงเงินงบประมาณ
๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารนาวีภิรมย์
 อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

27 จ้างล่ามแปลภาษา เพ่ือเป็นล่ามแปลภาษาไทย - อังกฤษ       60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรนุช อนุศักด์ิเสถียร นางสาว อรนุช อนุศักด์ิเสถียร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
ในการจัดโครงการประชุมเสริมสร้าง ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐ /ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 60,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/05/2561
 ในกระบวนการสันติภาพ (The workshops on Peace วงเงินงบประมาณ
Negotiation capacity building) ณ โรงแรม
 เดอะ สุโขทัยกรุงเทพฯ จ านวน 2 คน ของ สล.คพส.

28 จ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561
เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/5/2561
/ราคาท่ีเสนอ 3,638 บาท /ราคาท่ีจ้าง 3,638 บาท วงเงินงบประมาณ

29 จ้างเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สชป. เพ่ือใช้ในการการ       13,500.00       13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เดินทางตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตาม /ราคาท่ีเสนอ 13,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 13,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/05/2561
ด าเนินการและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพ้ืนท่ีเขต วงเงินงบประมาณ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันท่ี
23-25 พฤษภาคม 2561

30 จ้างเช่ารถยนต์ เพ่ือเดินทางไปราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์         4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลประวิทย์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท อุบลประวิทย์ กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
และจังหวัดสุรินทร์ ในวันท่ี 5 - 6 มิถุนายน 2561 /ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 4,000  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/05/2561
จ านวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ

31 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ของ กพบ.       10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
จัดโครงการศึกษาดูงานระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม /ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 10,000  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/05/2561
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศภายในองค์กร วงเงินงบประมาณ

(Best Practice) ในวันอังคารท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ บริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ และธนาคารออมสิน
ส านักงานใหญ่

32 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู     321,000.00     321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
พร้อมติดต้ัง  จ านวน ๘ เคร่ือง ของ สล.คปต. /ราคาท่ีเสนอ 321,000 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 321,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/05/2561

วงเงินงบประมาณ
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สขร 1

33 เช่าอุปกรณ์ประกอบการแปลภาษา เพ่ือใช้       21,400.00       21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูมเมอแรง ออร์กาไนซ์ แอนด์ บริษัท บูมเมอแรง ออร์กาไนซ์ แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ในการจัดโครงการประชุมเสริมสร้าง ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐ คอนซัลแตนท์ จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ คอนซัลแตนท์ จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/05/2561
 ในกระบวนการสันติภาพ (The workshops on Peace 21,400 บาท 21,400 บาท วงเงินงบประมาณ
Negotiation capacity building) ณ โรงแรม
 เดอะ สุโขทัยกรุงเทพฯ  ของ สล.คพส.

34 ซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือเป็นการขอบขอบคุณเอกอัครราชทูต       18,666.00       18,666.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
สมพันธรัฐสวิส และวิทยากรจาก กต.   ในวันท่ี ๒๔ - ๒๕ /ราคาท่ีเสนอ 18,666 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 18,666 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/05/2561
พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรม เดอะสุโขทัย กรุงเทพฯ วงเงินงบประมาณ

35 จ้างพิมพ์การ์ดเชิญงานเล้ียงรับรอง ในการประชุมเสริมสร้าง         3,424.00         3,424.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐในกระบวนการสันติภาพ ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ี ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/05/2561
จ านวน 100 แผ่น ของ สล.คพส. เสนอ 3,424 บาท 3,424 บาท วงเงินงบประมาณ

36 จ้างซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ีเพ่ือใช้กับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า         8,560.00         8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
อาคาร สมช.ขนาด 12 โวล์ท 120 แอมป์ /ราคาท่ีเสนอ 8,560 บาท /ราคาท่ีจ้าง 8,560 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/05/2561

วงเงินงบประมาณ
37 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ ศปท.       31,283.59       31,283.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

/ราคาท่ีเสนอ 31,283.59 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 31,283.59 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/05/2561
วงเงินงบประมาณ

38 จ้างซ่อมแซมท่อน้ าท้ิงของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์     281,301.93     281,301.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
 ณ อาคาร สมช. และซ่อมแซมฝ้าเพดาน ของ สมช. /ราคาท่ีเสนอ 281,301.93 บาท /ราคาท่ีจ้าง 281,301.93 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/05/2561
(สลก.พอย.อาคารสถานท่ี) วงเงินงบประมาณ

39 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้เดินทาง         4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ไปจัดการประชุมเตรียมการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า /ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 4,500  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/05/2561
ช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร ณ ท่ีท าการอ าเภอ วงเงินงบประมาณ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 4-5 มิถุนายน
2561 ของ สชป.

40 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมส านักงานเลขานุการ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ /ราคาท่ีเสนอ 12,800 บาท /ราคาท่ีจ้าง 12,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/05/2561
(สล.คปต. คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๑) วงเงินงบประมาณ

41 ซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในการเข้าร่วมประชุม United  ณ       20,000.00       18,800.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
Nations High-Level Conference of Heads of /ราคาท่ีเสนอ 18,800 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 18,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/05/2561
Counter-Terrorism Agencies of Member States วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 24 มิถุนายน 2561 - 2 กรกฎาคม 2561
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ของ สภช.



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   11   มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

42 จ้างเช่าห้องประชุม ส าหรับโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ         12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ จ ากัด บริษัท อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เพ่ือพิจารณาระดมความเห็นในการจัดท า(ร่าง)แผนแม่บท /ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 12,000  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/05/2561
ด้านการบริหารจัดการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองท้ังระบบ วงเงินงบประมาณ
ในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
กรุงเทพฯ โดยจัดเช่า ๑ วัน


