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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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จ้ำง
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สภช.            9,069.62            9,069.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 9,069.62 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,069.62 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/12/2561

วงเงินงบประมาณ
2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารประจ าเดือน ธันวาคม 2561          29,630.00          29,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562

สลก.(พอย.) ราคาท่ีเสนอ 29,630 บาท ราคาท่ีจ้าง 29,630 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/12/2561
วงเงินงบประมาณ

3 เช่าห้องประชุมส าหรับจัดประชุมเพ่ือประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ          15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
เพ่ือประเมินสถานการณ์แนวโน้มปัญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ี ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/12/2561
จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

4 เช่ารถตู้ปรับอากาศส าหรับให้บริการเจ้าหน้าท่ีเพ่ิอเข้าร่วมประชุม          40,500.00          40,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  พลายแก้ว นายอติชาติ  พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินสถานกาณ์แนวโน้มปัญหา ราคาท่ีเสนอ 40,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/12/2561
ความม่ันคงในพ้ืนท่ี จ านวน 3 คัน/3 วัน วงเงินงบประมาณ

5 ซ้ือของท่ีระลึก ของ สภช. 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/12/2561

วงเงินงบประมาณ
6 จ้างล่ามแปลภาษา ของ สภช.            8,814.00            8,814.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจรัตน์  สุขกสิ นางสาวเบญจรัตน์  สุขกสิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562

ราคาท่ีเสนอ 8,814 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,814 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/12/2561
วงเงินงบประมาณ

7 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ สภช. 267,000.00 267,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวนซีส์ เวเคช่ัน จ ากัด บริษัท เซเวนซีส์ เวเคช่ัน จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 267,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 267,000 บาท วงเงินงบประมาณ 7/12/2561

8 จัดจ้างพิมพ์หนังสือความม่ันคงศึกษายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 115,560.00 115,560.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ของ สมช.(กพอ) ตามใบเสนอราคาของส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/12/2561
และราชกิจจานุเบกษา ท่ี นร 0551/กต 208 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2561 ราคาท่ีเสนอ 115,560 บาท ราคาท่ีจ้าง 115,560 บาท วงเงินงบประมาณ
จ านวน 3,000 เล่ม (1 งาน)

9 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกรณ์วิทย์  ทิพย์รุ่งเรือง นายประกรณ์วิทย์  ทิพย์รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ณ จังหวัดเชียงราย ต้ังแต่วันท่ี 10 - 12 ธันวาคม 2561 ราคาท่ีเสนอ 21,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/12/2561
เป็นเวลา 3 วัน จ านวน 2 คัน ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี วงเงินงบประมาณ
6 พ.ย. 2561 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 21,000.- บาท 
(สองหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี ๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1
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10 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          13,500.00          13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุศักด์ิ  แนวโอโล นายสรุศักด์ิ  แนวโอโล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ณ จังหวัดหนองคาย ต้ังแต่วันท่ี 11 - 13 ธันวาคม 2561 ราคาท่ีเสนอ 13,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/12/2561
เป็นเวลา 3 วัน จ านวน 1 คัน ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี วงเงินงบประมาณ
27 พ.ย. 2561 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 13,500.- บาท 
(หน่ึงหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

11 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          27,000.00          27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี) ต้ังแต่วันท่ี 12 - 14 ธ.ค. 61 ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 27,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/12/2561
เป็นเวลา 3 วัน จ านวน 2 คัน ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี วงเงินงบประมาณ
11 ธ.ค. 2561 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 27,000.- บาท 
(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

12 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ จ านวน 1 งาน            4,815.00            4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขท่ี 8018-1458 วันท่ี 4 ธ.ค. 61 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/12/2561

ราคาท่ีเสนอ 4,815 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,815 บาท วงเงินงบประมาณ

13 จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          42,000.00          42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังแต่วันท่ี 17 - 19 ธันวาคม 2561 ราคาท่ีเสนอ 42,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 42,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/12/2561
เป็นเวลา 3 วัน จ านวน 1 คัน ราคาคันละ 14,000.- บาทต่อวันต่อคัน วงเงินงบประมาณ
ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 42,000.- บาท (ส่ีหม่ืนสองพันบาทถ้วน)
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

14 จ้างพิมพ์เอกสารและแฟ้ม        156,166.50        156,166.50 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/12/2561
ราคาท่ีเสนอ 156,166.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 156,166.50 บาท วงเงินงบประมาณ

15 จ้างท าตรายาง            6,655.40            6,655.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
และการพิมพ์ และการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/12/2561
ราคาท่ีเสนอ 6,655.40 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,655.40 บาท วงเงินงบประมาณ

16 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองโทรสาร 1 รายการ จ านวน 1 งาน            5,938.50            5,938.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขท่ี 2018-1457 วันท่ี 4 ธ.ค. 61 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2561

ราคาท่ีเสนอ 5,938.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 5,938.50 บาท วงเงินงบประมาณ
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17 งานจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า          46,438.00          46,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
อาคารส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ราคาท่ีเสนอ 46,438 บาท ราคาท่ีซ้ือ  46,438 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/12/2561

วงเงินงบประมาณ
18 ซองครุฑ จ านวน 14 ส านัก/กลุ่มงาน          61,013.50          61,013.50 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562

(รายละเอียดตามใบเสนอราคา) เลขท่ี อผศ 5137/203 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/12/2561
อผศ 5137/204 อผศ 5137/205 อผศ 5137/206 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วงเงินงบประมาณ
อผศ 5137/207 อผศ 5137/208 อผศ 5137/209 ราคาท่ีเสนอ 61,013.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 61,013.50 บาท
อผศ 5137/210 อผศ 5137/211 อผศ 5137/212
อผศ 5137/213 อผศ 5137/214 อผศ 5137/215
อผศ 5137/216 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561

19 จ้างพิมพ์หนังสือ (จ านวน 1,500 เล่ม)          40,125.00          40,125.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/12/2561
ราคาท่ีเสนอ 40,125 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,125 บาท วงเงินงบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุ ของ งานอาคาร 29,068.00 29,068.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ราคาท่ีเสนอ 29,068 บาท ราคาท่ีจ้าง 29,068 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/12/2561

วงเงินงบประมาณ
21 จ้างพิมพ์แฟ้มเอกสาร          21,400.00          21,400.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562

และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/12/2561
ราคาท่ีเสนอ 21,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,400 บาท วงเงินงบประมาณ

22 ผลิตเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 150 เล่ม          34,500.00          34,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยธัช ก๊อปป้ี ร้านชัยธัช ก๊อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2562
ราคาท่ีเสนอ 34,500 บาท ราคาท่ีจ้าง  34,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/12/2561

วงเงินงบประมาณ
23 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ            4,900.00            4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสมัย  ใจดี นางสมัย  ใจดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562

ณ จังหวัดตาก ต้ังแต่วันท่ี 20 - 21 ธันวาคม 2561 ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/12/2561
เป็นเวลา 2 วัน จ านวน 1 คัน ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี วงเงินงบประมาณ
4 ธ.ค. 2561 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,900.- บาท 
(ส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

24 เช่าห้องประชุมส าหรับจัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินวิเคราะห์          20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะเบอร์ลีย์ ประตูน้ า โรงแรมเดอะเบอร์ลีย์ ประตูน้ า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2562
สถานการณ์ทางการเมืองและความม่ันคงระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบ ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/12/2561
ต่อไทย (อปรท.) คร้ังท่ี 4/2561 จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี ๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

25 วัสดุส านักงาน จ านวน 31 รายการ 2,964.21 2,964.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
โครงการประชุมหน่วยงานและการส ารวจพ้ืนท่ีรองรับการฝึกอบรมฯ ราคาท่ีเสนอ 2,964.21 บาท ราคาท่ีซ้ือ 2,964.21 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/12/2561
จ.ระยอง วันท่ี 24 - 26 ธันวาคม 2561 จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ


