
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างถ่ายแบบแปลน และจ้างท าไฟล์เอกสาร            1,617.00            1,617.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์เอกสารครบวงจร ศูนย์เอกสารครบวงจร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 1,617 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,617 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/2/2562

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างล่ามแปลภาษา จ านวน 2 คน          60,000.00          60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรนุช  อนุศักด์ิเสถียร นางสาวอรนุช  อนุศักด์ิเสถียร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 60,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/2/2562

วงเงินงบประมาณ

3 เช่ารถยนต์ 5 ประตู จ านวน 1 คัน เพ่ือให้บริการเจ้าหน้าท่ีเดินทาง            5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  พลายแก้ว นายอติชาติ  พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ไปราชการ ในวันเสาร์ท่ี 2 กุมภาพันธื 2562 ณ โรงแรมซีเอส ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 5,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/2/2562
จังหวัดปัตตานี และส านัก 5 ส านักข่าวแห่งชาติ จังหวัดสงขลา วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1 วัน

4 เช่าอุปกรณ์ประกอบการแปลภาษา จ านวน 1 งาน          22,400.00          22,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูมเมอแรง บริษัท บูมเมอแรง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ราคาท่ีเสนอ 22,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 22,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/2/2562

วงเงินงบประมาณ

5 เช่าห้องประชุมส าหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562
กระบวนการสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งโคลอมเบีย ราคาท่ีเสนอ 40,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/2/2562
โดยความร่วมมือระหว่างคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. และ กต.นอร์เวย์ วงเงินงบประมาณ
จ านวน 2 วัน

6 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 24,830.00 24,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จ ากัด บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ของ สมช. ราคาท่ีเสนอ 24,830 บาท ราคาท่ีจ้าง 24,830 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/2/2562

วงเงินงบประมาณ

7 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์  วอนสันเทียะ นางสาวศุภรัตน์  วอนสันเทียะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 110/2562
ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ. - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 93,600 บาท ราคาท่ีจ้าง 93,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/2/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์          16,478.00          16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ อ้ิงค์ บริษัท มิสเตอร์ อ้ิงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 16,478 บาท ราคาท่ีจ้าง 16,478 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/2/2562

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี ๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1
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9 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรณญาดา อันละคร นางสาวพชรณญาดา อันละคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 111/2562
ต้ังแต่วันท่ี 4 ก.พ. - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 93,600 บาท ราคาท่ีจ้าง 93,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/2/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

10 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป  โรจน์สิรวรพัฒน์ นายชนาธิป  โรจน์สิรวรพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 112/2562
ต้ังแต่วันท่ี 4 ก.พ. - 30 ก.ย. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 120,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 120,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/2/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

11 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส จ านวน 1 งาน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 01/2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันศุกร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000 บาท วงเงินงบประมาณ 7/2/2562
โดยเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง เป็นเงิน 20,000.-บาท
(สองหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

12 จัดจ้างท าตรายาง สมศ. 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
และการพิมพ์ และการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/2/2562
ราคาท่ีเสนอ 631.30 บาท ราคาท่ีจ้าง 631.30 บาท วงเงินงบประมาณ

13 ซ่อมแซมอุปกรณืระบบแจ้งเหตุเพลิงไม้ สลก. 3,156.50 3,156.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเวียง จ ากัด บริษัท บุญเวียง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 3,156.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,156.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/2/2562

วงเงินงบประมาณ

14 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า          12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรท ไซน่า มิลเลนเนียม บริษัท เกรท ไซน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
จ านวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 ก.พ. 62 (ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/2/2562
โดยเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง เป็นเงิน 12,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 12,000 บาท วงเงินงบประมาณ
(หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

15 จ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง ในวันท่ี 6 - 7 มีนาคม 2562          15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรท ไซน่า มิลเลนเนียม บริษัท เกรท ไซน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
(ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/2/2562
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 15,000 บาท วงเงินงบประมาณ

16 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน รปภ. งานอาคาร            3,745.00            3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอ็ม พี แกรนด์ พลัส จ ากัด บริษัท แอล เอ็ม พี แกรนด์ พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 3,745 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,745 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/2/2562

วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร. 1

17 จัดจ้างล่ามแปลภาษาและอุปกรณ์ สภช.          43,870.00          43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ในวันท่ี 20 - 22 มีนาคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 43,870 บาท ราคาท่ีจ้าง 43,870 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/2/2562

วงเงินงบประมาณ

18 เช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน ส าหรับใช้ในการเดินทางไปราชการ            4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  พลายแก้ว นายอติชาติ  พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
เพ่ือเข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนความเห็นทางวิชาการเก่ียวกับกระบวน ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/2/2562
การสันติภาพกับอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพ จชต. (ดร.มารค  ตามไท) วงเงินงบประมาณ
วันท่ี 18 ก.พ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
จ านวน 1 วัน

19 จัดซ้ือของท่ีระลึก สภช. วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562            3,500.00            3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/2/2562

วงเงินงบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน            1,962.99            1,962.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 1,962.99 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,962.99 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/2/2562

วงเงินงบประมาณ
21 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติงาน ท่ีปรึกษาด้านการประสานงกิจการ        160,000.00        160,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภะ  จรูญภาค นายสุภะ  จรูญภาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562

ความม่ันคง งานอาคารสถานท่ี ราคาท่ีเสนอ 160,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ  160,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/2/2562
วงเงินงบประมาณ

22 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว          10,589.02          10,589.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ราคาท่ีเสนอ 10,589.02 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,589.02 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/2/2562

วงเงินงบประมาณ

23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สภช. เพ่ือใช้ในการจัดประชุม            6,677.30            6,677.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562
วันท่ี 6 - 7 มีนาคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 6,677.30 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,677.30 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/2/2562

วงเงินงบประมาณ

24 จัดซ้ือของท่ีระลึก สภช. 75,800.00 75,800.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2562
ราคาท่ีเสนอ 75,800 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/2/2562

วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร. 1

25 เช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน          22,500.00          22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  พลายแก้ว นายอติชาติ  พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2562
ราคาท่ีเสนอ 22,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 22,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/2/2562

วงเงินงบประมาณ

26 เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 2 คัน ส าหรับเดินทางไปราชการ          16,000.00          16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวีรินทร์  อรรถไกรรัตน์ นางวีรินทร์  อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
เพ่ือเข้าร่วมเย่ียมชมการฝึกด าเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงการฝึก ราคาท่ีเสนอ 16,000 บาท ราคาท่ีจ้าง  16,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/2/2562
คอบบร้าโกลด์ 19 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคท่ี 3 จ.สุโขทัย วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 2 วัน

27 จัดซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในราชการ ของ สชต. ตามใบเสนอราคา -          20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 1 รายการ คือ ชุดน้ าชาเบญจรงค์ ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท ราคาท่ีจ้าง  20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/2/2562
บรรจุกล่องผ้าไหม จ านวน 4 ชุดๆละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน วงเงินงบประมาณ
20,000.- บาท

28 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้ในงานประชุมประจ าปีของหัวหน้า        495,000.00        495,000.00 เฉพาะเจาะจง ATC RTANSPORT CO.,LTD. ATC RTANSPORT CO.,LTD. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ฝ่ายความม่ันคงประเทศสมาชิก BIMSTEC (The 3rd Annual Meeting ราคาท่ีเสนอ 495,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 495,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/2/2562
of the BIMSTEC National Security Chiefs) คร้ังท่ี 3 วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 20 - 22 มีนาคม 2562

29 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้ในวันท่ี 5 - 7 มีนาคม 2562          27,000.00          27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/2/2562

วงเงินงบประมาณ

30 จัดจ้างเช่าห้องประชุมเพ่ือใช้ในโครงการแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติท่ีดี 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรามาดา พลาซ่า โรงแรมรามาดา พลาซ่า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
และข้อมูลด้านความม่ันคง เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (RAMADA PLAZA) (RAMADA PLAZA) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/2/2562
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ณ สาธารณรัฐตุรกี ในวันท่ี 1 มีนาคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 20,000 บาท วงเงินงบประมาณ
ระยะเวลา 1 วัน ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี 12 ก.พ. 2562

31 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้ในวันท่ี 11 - 12 มีนาคม 2562 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 9,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/2/2562

วงเงินงบประมาณ

32 จ้างเช่าห้องประชุม และตกแต่ง ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/2/2562

วงเงินงบประมาณ


