
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์       15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญจันทร์ เอ่ียมน่ิม นายบุญจันทร์ เอ่ียมน่ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 118/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 3 ก.ย. 61 - ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/9/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์       15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัทร  อินทรสุขศรี นางสาวนภัทร  อินทรสุขศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 119/2561
นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 3 ก.ย. 61 - ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/9/2561
30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

3 จ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     316,500.00     316,500.00 เฉพาะเจาะจง Merry World Holidays  Limousine Merry World Holidays  Limousine มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ณ ประเทศมาเลเซีย Sdn Bhd Sdn Bhd เสนอราคาเหมาะสมภายใน 03/09/2561

ราคาท่ีเสนอ 6,099 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,099 บาท วงเงินงบประมาณ
4 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 16 รายการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. รุ่งโรฒณ์บริการ บจก. รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

(2525)/ราคาท่ีเสนอ (2525)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 03/09/2561
30,900 บาท 30,900 บาท วงเงินงบประมาณ

5 จ้างดูดส่ิงปฏิกูลอาคาร สมช. 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  สุขสวัสด์ิมหาศาล นายสมคิด  สุขสวัสด์ิมหาศาล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 64,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 64,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 04/09/2561

วงเงินงบประมาณ
6 จ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 109,140.00 109,140.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 05/09/2561
/ราคาท่ีเสนอ 109,140 บาท /ราคาท่ีจ้าง 109,140 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างซ่อมแซมหลังคาและรางน้ าอาคาร สมช.     140,000.00     140,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภะ  จรูญภาค นายสุภะ  จรูญภาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 138,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 138,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 06/09/2561

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ     250,000.00     250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงแห่งศรัทธา จ ากัด บริษัท แสงแห่งศรัทธา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ครบรอบ 59 ปี /ราคาท่ีเสนอ 248,292.43 บาท /ราคาท่ีจ้าง 248,292.43 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/9/2561

วงเงินงบประมาณ

9 ซ้ือของท่ีระลึก (สนผ.)  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส       20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 17,746.00 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 17,746.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/9/2561

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี   8 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี   8 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

10 เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        10,500.00       10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮัยมิน  มามะ นายมูฮัยมิน  มามะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี /ราคาท่ีเสนอ 10,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 10,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2561

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     247,464.00     247,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันเดอร์ฟูลไทมส์ จ ากัด บริษัท วันเดอร์ฟูลไทมส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส /ราคาท่ีเสนอ 247,464 บาท /ราคาท่ีจ้าง 247,464 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/9/2561

วงเงินงบประมาณ
12 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมพัสดุ สุขภัณฑ์ และทาสีโถงทางเดิน สมช.       81,000.00       81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภะ  จรูญภาค นายสุภะ  จรูญภาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

/ราคาท่ีเสนอ 72,800 บาท /ราคาท่ีจ้าง 72,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/9/2561
วงเงินงบประมาณ

13 ซ้ือของท่ีระลึก         3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลช่อฟ้า คณะบุคคลช่อฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 3,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/9/2561

วงเงินงบประมาณ

14 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
/ราคาท่ีเสนอ 980 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 980 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/9/2561

วงเงินงบประมาณ

15 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช้างเผือกปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ช้างเผือกปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561
/ราคาท่ีเสนอ 1,640 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 1,640 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/9/2561

วงเงินงบประมาณ
16 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสวีปิยะแก๊ส ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสวีปิยะแก๊ส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2561

/ราคาท่ีเสนอ 1,700 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 1,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/9/2561
วงเงินงบประมาณ

17 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จ ากัด บริษัท โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 70,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 70,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/09/2561

วงเงินงบประมาณ
18 เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง DIRGANTARA CAR RENTAL DIRGANTARA CAR RENTAL มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของ สชต. /ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 60,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/09/2561
วงเงินงบประมาณ

19 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ของ สชต. 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮัยมิน  มามะ นายมูฮัยมิน  มามะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
/ราคาท่ีเสนอ 14,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 14,0000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/09/2561

วงเงินงบประมาณ
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ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี   8 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

20 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ของ สชต. 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561
/ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/09/2561

วงเงินงบประมาณ

21 เช่าเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ และรถตู้     160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 160,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 160,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/09/2561

วงเงินงบประมาณ
22 จ้างเช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ       54,000.00       54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาต พลายแก้ว นายอติชาต พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

/ราคาท่ีเสนอ 54,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 54,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/09/2561
วงเงินงบประมาณ

23 จ้างเช่าห้องประชุม ของ สภช. 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
แมเนจเมนท์ จ ากัด แมเนจเมนท์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/09/2561
/ราคาท่ีเสนอ 40,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 40,000 บาท วงเงินงบประมาณ

24 ซ้ือโล่ส าหรับข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการและผู้ท่ีได้รับการยกย่อง         5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยประเสริฐ ร้านไทยประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ชมเชย /ราคาท่ีเสนอ 5,100 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 5,100 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/09/2561

วงเงินงบประมาณ
25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       60,976.09       60,976.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

คอมพิวเตอร์ จ ากัด คอมพิวเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/09/2561
/ราคาท่ีเสนอ 60,976.09 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 60,976.09 บาท วงเงินงบประมาณ

26 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สภช. 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด(มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 5,851.35 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 5,851.35 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/09/2561

วงเงินงบประมาณ
27 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 20,000.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวีอาร์ ปิโตรเลียม ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวีอาร์ ปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

วังน้อย วังน้อย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/09/2561
/ราคาท่ีเสนอ 1,640 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 1,640 บาท วงเงินงบประมาณ

28 ซ้ือของท่ีระลึกส าหรับข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการและผู้ได้รับการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิมิตดี2538 จ ากัด บริษัท นิมิตดี2538 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ยกย่องชมเชย ประจ าปี 2561 /ราคาท่ีเสนอ 14,500 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 14,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/09/2561

วงเงินงบประมาณ
29 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 422,949.60 422,949.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

/ราคาท่ีเสนอ 422,949.60 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 422,949.60 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/09/2561
วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี   8 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1

30 จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ของ สมช. 4,301.40 4,301.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศุภชัยการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศุภชัยการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 4,301.40 บาท /ราคาท่ีจ้าง 4,301.40 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2409/2561

วงเงินงบประมาณ
31 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (สนผ.) ประชุมครม.นอกสถานท่ี จ.เพชรบูรณ์       10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวีรชัยหล่มสักเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวีรชัยหล่มสักเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

/ราคาท่ีเสนอ 5,380 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 5,380 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/09/2561
วงเงินงบประมาณ

32 ซ้ือครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด     210,000.00     210,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 209,973.50 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 209,973.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/09/2561

วงเงินงบประมาณ
33 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักและกลุ่มงาน)     500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

/ราคาท่ีเสนอ 470,082.32 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 470,082.32 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/09/2561
วงเงินงบประมาณ

34 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (รองรับท่ีปรึกษาของ สมช.)     430,000.00     430,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรุ่งเรือง  เซฟ  แอนด์  สตีล บริษัท ศรีรุ่งเรือง  เซฟ  แอนด์  สตีล  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
เฟอร์นิเจอร์  จ ากัด เฟอร์นิเจอร์  จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/09/2561
/ราคาท่ีเสนอ 426,034 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 426,034 บาท วงเงินงบประมาณ

35 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง)     120,000.00     120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา คูล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เมกา คูล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
/ราคาท่ีเสนอ 115,453 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 115,453 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/09/2561

วงเงินงบประมาณ
36

จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศเพ่ือใช้ในราชการต่างประเทศ 
สชป.

      22,500.00       22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันเดอร์ฟูลไทมส์ จ ากัด บริษัท วันเดอร์ฟูลไทมส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
/ราคาท่ีเสนอ 22,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 22,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/09/2561

วงเงินงบประมาณ
37 ซ้ือผงหมึกส าหรับใช้กับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์     913,000.00     913,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 1. บริษัท โฟทีก้า จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 17/2561

อิเล็กทรอนิกส์ /ราคาท่ีเสนอ 827,343.26  บาท /ราคาท่ีซ้ือ 827,343.26  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/09/2561
(e-bidding) 2.บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน วงเงินงบประมาณ

 (ไทยแลนด์) จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ 857,056.09 บาท


