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ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์         75,000.00         75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤชเทพ  เนตรอรุณ นายกฤชเทพ  เนตรอรุณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 117/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 2 ก.ค. 61 - ราคาท่ีเสนอ 75,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/7/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 จ้างพิมพ์หนังสือการเตรียมการจัดท าแผนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ         98,440.00         98,440.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ด้านความม่ันคงของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/7/2561

ราคาท่ีเสนอ 98,440 บาท ราคาท่ีจ้าง 98,440 บาท วงเงินงบประมาณ
3 จัดเช่าห้องประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับข้อเรียกร้องด้านปัญหา         10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ ากัด บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

สถานะสิทธิของบุคคลและปัญหาสัญชาติของขบวนการ ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 410,000บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/7/2561
ประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม (P-Move) ของ สภน. วงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ือของขวัญท่ีระลึก เพ่ือมอบเป็นเกียรติให้ผู้เข้าร่วม         15,000.00         14,769.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
ชาวต่างประเทศ ในการจัดโครงการก าหนดยุทธศาสตร์ความม่ันคง ราคาท่ีเสนอ 14,769 บาท ราคาท่ีจ้าง 14,769 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 02/07/2561
และแนวทางการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ วงเงินงบประมาณ
ของ สนผ.

5 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 16 รายการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. รุ่งโรฒณ์บริการ บจก. รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
(2525)/ราคาท่ีเสนอ (2525)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 02/07/2561
32,080 บาท 32,080 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานสาธารณรัฐ         30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
แห่งสหภาพเมียนมาท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ต้อนรับ /ราคาท่ีเสนอ 26,100 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 26,100 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 04/07/2561
และประชุมหารือร่วมกับคณะเดินทางฯ ของ สตป. วงเงินงบประมาณ

7 จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ ของ สภน.         18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาต พลายแก้ว นายอติชาต พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 18,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 18,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/7/2561

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ของ สภน.         40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อ่าวนางวิลล์ จ ากัด บริษัท อ่าวนางวิลล์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/7/2561

วงเงินงบประมาณ
9 ซ้ือจัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ 28 รายการ 2,200,000.00 2,200,000.00 ตลาด บริษัท มีซัพพอร์ต จ ากัด บริษัท มีซัพพอร์ต จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 13/2561

อิเล็กทรอนิกส์ /ราคาท่ีเสนอ 199,255.00  บาท /ราคาท่ีซ้ือ 199,255.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/7/2561
(e-market) วงเงินงบประมาณ

10 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าอัตโนมัติ อาคาร สมช. 82,497.00 82,497.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอ็ม พี แกรนด์ พลัส จ ากัด บริษัท แอล เอ็ม พี แกรนด์ พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 82,497 บาท /ราคาท่ีจ้าง 82,497 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/7/2561

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   ๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1
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11 จ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน 89,882.00 89,882.00 เฉพาะเจาะจง D.S.P. Autoservice D.S.P. Autoservice มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
การเดินทางเยือนสหพันธรัฐเยอรมนีเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ด้าน /ราคาท่ีเสนอ 89,882 บาท /ราคาท่ีจ้าง 89,882 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 06/07/2561
ข่าวกรองและความม่ันคงตามค าเชิญของส านักข่าวกรองเยอรมนี วงเงินงบประมาณ
(BND) ของ สปภ.

12 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

13 จ้างเช่าพาหนะ จ านวน ๑ งาน เพ่ือใช้ในการเดินทาง       240,000.00       239,976.00 เฉพาะเจาะจง EASTERN BEAUTY TRAVELS  EASTERN BEAUTY TRAVELS  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
หารือข้อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในสาธารณรัฐแห่ง TOURS CO.,LTD. TOURS CO.,LTD. เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/7/2561
สหภาพเมียนมา ของ สตป. ราคาท่ีเสนอ 239,976 บาท ราคาท่ีจ้าง 239,976 บาท วงเงินงบประมาณ

14 ซ้ือจัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ 28 รายการ 2,200,000.00 2,200,000.00 ตลาด บริษัท วีเอสที อินซ่ัน(ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท วีเอสที อินซ่ัน(ไทยแลนด์) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
อิเล็กทรอนิกส์ /ราคาท่ีเสนอ 85,603.67  บาท /ราคาท่ีซ้ือ 85,603.67  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 09/07/2561
(e-market) วงเงินงบประมาณ

15 จ้างท่ีปรึกษาจ้างท่ีปรึกษาด้านวิชาการเพ่ือศึกษาเร่ือง     1,500,000.00     1,499,993.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 14/2561
สถานการณ์และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของสังคม /ราคาท่ีเสนอ 1,499,993 บาท /ราคาท่ีจ้าง 1,499,993 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/07/2561
พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย วงเงินงบประมาณ

16 จ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 191,414.34 191,414.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันเดอร์ฟูลไทมส์ จ ากัด บริษัท วันเดอร์ฟูลไทมส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของ สนผ. /ราคาท่ีเสนอ 191,414.34 บาท /ราคาท่ีจ้าง 191,414.34 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/07/2561

วงเงินงบประมาณ
17 ซ้ือจัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ 28 รายการ 2,200,000.00 2,200,000.00 ตลาด บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด คอมพิวเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/07/2561
(e-market) /ราคาท่ีเสนอ 545.70 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 545.70 บาท วงเงินงบประมาณ

18 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือด ำเนินกำรจัดโต๊ะหมู่ถวำยเคร่ืองสักกำระ  1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวันชาติ ร้านศรีวันชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
และประดับอาคารสถานท่ี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /ราคาท่ีเสนอ 1,100 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 1,100 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/07/2561
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ

19 จัดซ้ือพำนพุ่มดอกไม้สดเพ่ือบันทึกเทปรำยกำรกล่ำวอำเศียรวำท            2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุม  ฤทธ์ิบัว นางปทุม  ฤทธ์ิบัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ /ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 2,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/07/2561
ในรัชการท่ี ๙ เน่ืองในวันเฉลิม   พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วงเงินงบประมาณ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

20 จัดจ้างค่าน้ ามันเช้ืองเพลิง ของ สนผ. 4,325.32 4,325.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญภาปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท บุญภาปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 4,325.32 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 4,325.32 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/07/2561

วงเงินงบประมาณ
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สขร 1

21 จัดเช่าห้องประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับข้อเรียกร้องด้านปัญหาสถานะ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ ากัด บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
สิทธิของบุคคลและปัญหาสัญชาติของขบวนการการประชาชน /ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/07/2561
เพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม (P-Move) วงเงินงบประมาณ

22 จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ กบส.           4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 4,280 บาท /ราคาท่ีจ้าง 4,280 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/07/2561

วงเงินงบประมาณ
23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือด าเนินการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ            4,900.00           4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟาร์ม หจก. วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟาร์ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 4,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/07/2561
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วงเงินงบประมาณ

24 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือด าเนินการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ               475.00              475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริวรรณสังฆภัณฑ์ ร้านศิริวรรณสังฆภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /ราคาท่ีเสนอ 475 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 475 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/07/2561
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วงเงินงบประมาณ

25 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ของ สชป.         18,560.00 18,485.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด(มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 18,485.67 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 18,485.67 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/07/2561

วงเงินงบประมาณ
26 จ้างด าเนินการจัดสอบแข่งขันเพ่ือเลือกสรรบุคคลเป็น       336,600.00       336,600.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

พนักงานราชการท่ัวไป /ราคาท่ีเสนอ 328,185 บาท /ราคาท่ีจ้าง 328,185 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/07/2561
วงเงินงบประมาณ

27 จ้างเช่ารถในพ้ืนท่ี (จังหวัดเชียงราย) ของ สชต. 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกรณ์วิทย์  ทิพย์รุ่งเรือง นายประกรณ์วิทย์  ทิพย์รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
/ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 9,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/07/2561

วงเงินงบประมาณ
28 จัดเช่าห้องประชุมเพ่ือสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Approaches to the 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

Strategic Competition in Asia ของ สภช. แมเนจเมนท์ จ ากัด แมเนจเมนท์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/07/2561
/ราคาท่ีเสนอ 40,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 40,000 บาท วงเงินงบประมาณ

29 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ของ สภช. 7,900.00 7,838.10 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 7,838.10 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 7,838.10 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/07/2561

วงเงินงบประมาณ
30 จ้างเหมาเช่าห้องประชุม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ของ สล.คปต. 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลอาคารอเนกประสงค์ คณะบุคคลอาคารอเนกประสงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ปฏิบัติการวิชาชีพ/ราคาท่ีเสนอ ปฏิบัติการวิชาชีพ/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/07/2561
10,000 บาท 10,000 บาท วงเงินงบประมาณ
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สขร 1

31 จ้างเช่ายานพาหนะส าหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุม ของ สตป. 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  น้อยแก้ว นายธนพล  น้อยแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/07/2561

วงเงินงบประมาณ


