
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์       60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป ฤทธิธรรม นายอธิป ฤทธิธรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 114/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 1 มิ.ย. 61 - ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 60,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/6/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 จัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ       49,220.00       49,220.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ประจ าปี ๒๕๖๑ (C-MEX ๑๘) สตป. ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/6/2561

ราคาท่ีเสนอ 49,220 บาท ราคาท่ีจ้าง 49,220 บาท วงเงินงบประมาณ
3 จ้างพิมพ์หนังสือยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงปลอดภัย     139,100.00     139,100.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

ไซเบอร์ ขนาดเอ ๕ สภช. ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 01/06/2561
ราคาท่ีเสนอ 139,100 บาท ราคาท่ีจ้าง 139,100 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสาร (สชต.) 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย มูฮัยมิน มามะ นาย มูฮัยมิน มามะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
/ราคาท่ีเสนอ 80,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 80,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 01/06/2561

วงเงินงบประมาณ
5 จ้างเช่าห้องประชุม สตป.     270,000.00     270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

(ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 04/06/2561
/ราคาท่ีเสนอ 270,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 270,000 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างล่ามแปลภาษาท้องถ่ิน (จีน - ไทย) (สรป.)       10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เชา จือ ตง นาย เชา จือ ตง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
 (Mr. Chao Zhidong)  (Mr. Chao Zhidong) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/6/2561
/ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 10,000 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จัดเช่าห้องส าหรับการหารือ (สรป.)       20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมฉิงเทียนซินเย่อ โรงแรมฉิงเทียนซินเย่อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
(Qing Tian Xin Yue Hotel) (Qing Tian Xin Yue Hotel) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/6/2561
/ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 20,000 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน 18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต. คร้ังท่ี /ราคาท่ีเสนอ 18,900 บาท /ราคาท่ีจ้าง 18,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/06/2561
๓/๒๕๖๑) วงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ประกอบในการประชุมเชิง 32,911.38 32,911.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ปฏิบัติการเร่ือง การจัดท ากฎหมายเก่ียวกับการต่อต้าน /ราคาท่ีเสนอ 32,911.38 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 32,911.38 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/06/2561
การก่อการร้ายของประเทศไทย ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี
(กกม.)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   16 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   16 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ของ สภช. 10,000.00 9,117.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 9,117.42 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 9,117.42 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/06/2561

วงเงินงบประมาณ

11 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์       52,500.00       52,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ฉัตระทิน นายจิรายุ ฉัตระทิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 115/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 15 มิ.ย. 61 - ราคาท่ีเสนอ 52,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 52,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/6/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 2,809.82 2,809.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 2,809.82 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 2,809.82 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/06/2561

วงเงินงบประมาณ

13 จัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ าท่ีใช้กับเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 15,000.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอ็มพี แกรนด์พลัส จ ากัด บริษัท แอล เอ็มพี แกรนด์พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
(ชิลเลอร์) อาคาร สมช. /ราคาท่ีเสนอ 13,375 บาท /ราคาท่ีจ้าง 13,375 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/06/2561

วงเงินงบประมาณ
14 เช่าห้องประชุม ของ สภน. 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ ากัด บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

/ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 8,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/06/2561
วงเงินงบประมาณ

15 จ้างเช่าห้องประชุม (สนผ.) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
/ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 12,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/06/2561

วงเงินงบประมาณ
16 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ของ สล.คพส. 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาต พลายแก้ว นายอติชาต พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

/ราคาท่ีเสนอ 24,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 24,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/06/2561
วงเงินงบประมาณ

17 เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.คาร์กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอส.เค.คาร์กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
เพ่ือรับรองชาวต่างประเทศในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ /ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/06/2561
ของ สชต. วงเงินงบประมาณ

18 เช่าห้องประชุม ของ สล.คพส. 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์โฮเต็ล จ ากัด บริษัท นารายณ์โฮเต็ล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
/ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/06/2561

วงเงินงบประมาณ
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วันท่ี   16 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

19 จ้างเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สชป.       13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 13,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 13500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/06/2561

วงเงินงบประมาณ
20 จ้างเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ กพบ.       30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

/ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 30,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/06/2561
วงเงินงบประมาณ

21 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไสด กบส.(สลก.) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุม  ฤทธ์ิบัว นางปทุม  ฤทธ์ิบัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
/ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 2,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/06/2561

วงเงินงบประมาณ
22 จัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สภช.     262,500.00 256,563.84 เฉพาะเจาะจง USAI TRANSPORT INC. USAI TRANSPORT INC. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

/ราคาท่ีเสนอ 256,563.84 บาท /ราคาท่ีจ้าง 256,563.84 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/06/2561
วงเงินงบประมาณ

23 ซ้ือจัดซ้ือของท่ีระลึก (สปภ.)  ณ ท าเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดีซี       17,200.00       17,200.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
สหรัฐอเมริกา /ราคาท่ีเสนอ 17,200 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 17,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/06/2561

วงเงินงบประมาณ

24 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง กพบ. 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลึก จ ากัด บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลึก จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 800.25 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 800.25 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/06/2561

วงเงินงบประมาณ
25 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง กพบ. 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

/ราคาท่ีเสนอ 1,060 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 1,060 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/06/2561
วงเงินงบประมาณ

26 เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 138,852.00 138,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท USAI TRANSPORT INC. บริษัท USAI TRANSPORT INC. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ณ สหรัฐอเมริกา /ราคาท่ีเสนอ 138,852 บาท /ราคาท่ีจ้าง 138,852 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/06/2561

วงเงินงบประมาณ


