
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารประจ าเดือน มกราคม 2562          31,660.00          31,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 31,660 บาท ราคาท่ีจ้าง 31,660 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/1/2562

วงเงินงบประมาณ
2 ซ้ือของท่ีระลึก (กรอบรูป)            3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลช่อฟ้า คณะบุคคลช่อฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562

ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/1/2562
วงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมส านักงานเลขานุการ          16,000.00          16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยธัช  โพธ์ิทะนะ นายชัยธัช  โพธ์ิทะนะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคาท่ีเสนอ 16,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 16,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/1/2562
(สล.คปต.) ของ สมช. ตามใบเสนอราคา - ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 61 วงเงินงบประมาณ
จ านวน 100 เล่ม (1 งาน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สมุดทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง) จ านวน 1 รายการ            8,533.25            8,533.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จ ากัด บริษัท สยามวิริยะกิจ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
รายละเอียดตามใบเสนอราคา วันท่ี 4 มกราคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 8,533.25 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,533.25 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/1/2562

วงเงินงบประมาณ

5 จัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สชป.            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/1/2562

วงเงินงบประมาณ
6 จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ 348,071.00 348,071.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิน แอนด์ เอ้าท์ บริษัท อิน แอนด์ เอ้าท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562

กิจกรรมงานด้านความม่ันคงของชาติ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/1/2562
ราคาท่ีเสนอ 348,071 บาท ราคาท่ีจ้าง 348,071 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ของท่ีระลึก เพ่ือมอบเป็นเกียรติแก่ผู้แทนฝ่าย สหรัฐฯ (ชุดเบญจรงค์)          27,000.00          27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางสาวนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/1/2562

วงเงินงบประมาณ

8 วัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 4,905.35 4,905.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/1/2562
ราคาท่ีเสนอ 4,905.35 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,905.35 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/1/2562

วงเงินงบประมาณ
9 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  พลดงนอก นายสุรศักด์ิ  พลดงนอก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562

ณ จังหวัดล าปาง ต้ังแต่วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561 ราคาท่ีเสนอ 11,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 11,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/1/2562
เป็นเวลา 3 วัน จ านวน 1 คัน ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี วงเงินงบประมาณ
9 ม.ค. 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 11,400.- บาท 
(หน่ึงหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2

สขร 1
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จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
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โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2

สขร 1

10 เช่ายานพาหนะในต่างประเทศส าหรับใช้ในราชการ จ านวน 2 คัน 509,850.00 509,850.00 เฉพาะเจาะจง International Tour & Travel International Tour & Travel มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
Management (I.T.T.M.lnc.) Management (I.T.T.M.lnc.) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/1/2562
ราคาท่ีเสนอ 509,850 บาท ราคาท่ีจ้าง 509,850 บาท วงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ของ ฝอ.รอง ลมช.ดนัยฯ            6,822.32            6,822.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 6,822.32 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,822.32 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/1/2562

วงเงินงบประมาณ

12 เช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 คัน เพ่ือใช้ในงานประชุมส่วนราชการ          27,000.00          27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประเมินสถานการณ์ประกอบการจัดท าข้อเสนอการแก้ไข ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 27,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/1/2562
ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา วงเงินงบประมาณ
จ านวน 3 วัน

13 จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบจานดาวเทียม งานอาคารสถานท่ี            4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/1/2562

วงเงินงบประมาณ

14 จัดจ้างห้องประชุม สชป.          10,000.00          10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงจิตต์ จ ากัด บริษัท ดวงจิตต์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/1/2562

วงเงินงบประมาณ

15 จัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สชป.          42,000.00          42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 42,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 42,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/1/2562

วงเงินงบประมาณ

16 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าอัตโนมัติ งานอาคารสถานท่ี          30,569.90          30,569.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอ็ม พี แกรนด์ พลัส จ ากัด บริษัท แอล เอ็ม พี แกรนด์ พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 30,569.90 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,569.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/1/2562

วงเงินงบประมาณ

17 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม เวียงลคอร จ านวน 1 งาน            3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเวียงลคอร โรงแรมเวียงลคอร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันท่ี 29 - 30 มกราคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/1/2562
โดยเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง ในวันท่ี 30 มกราคม 2562 วงเงินงบประมาณ
เป็นเงิน 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว
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ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2

สขร 1

18 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ            5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแวนล าปาง ร้านแวนล าปาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ณ จังหวัดล าปาง ต้ังแต่วันท่ี 29 - 30 มกราคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ  5,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/1/2562
เป็นเวลา 2 วัน จ านวน 1 คัน ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี วงเงินงบประมาณ
27 ธ.ค. 2561 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 5,000.- บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

19 จ้างด าเนินโครงการและการจัดพิธีลงนามบันทึก ความเข้าใจ (MOU)        800,000.00        800,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์มไทม์ จ ากัด บริษัท ไพร์มไทม์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
เร่ือง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ ราคาท่ีเสนอ 800,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 800,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/1/2562
ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ จ านวน 1 วัน วงเงินงบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/กลุ่มงาน        410,529.90        410,529.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 410,529.90 บาท ราคาท่ีจ้าง 410,529.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/1/2562

วงเงินงบประมาณ

21 จ้างพิมพ์หนังสือ จ านวน 4,000 เล่ม 295,320.00 295,320.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/1/2562
ราคาท่ีเสนอ 295,320 บาท ราคาท่ีจ้าง 295,320 บาท วงเงินงบประมาณ

22 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม ปทุมวันปร๊ินเซส จ านวน 1 งาน          20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ม เค จ ากัด (มหาชน) บริษัท บี เอ็ม เค จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/1/2562
โดยเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง เป็นเงิน 20,000.- บาท วงเงินงบประมาณ
(สองหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

23 จัดซ้ือของท่ีระลึก ของ สชป.          30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท ราคาท่ีจ้าง  30,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/1/2562

วงเงินงบประมาณ

24 จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 100 เล่ม          17,400.00          17,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยธัช  โพธ์ิทะนะ นายชัยธัช  โพธ์ิทะนะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 17,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 17,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/1/2562

วงเงินงบประมาณ

25 จัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สชป.            4,500.00            4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/1/2562

วงเงินงบประมาณ
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26 ผลิตเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 150 เล่ม 32,250.00 32,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยธัช ก๊อปป้ี ร้านชัยธัช ก๊อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 32,250 บาท ราคาท่ีซ้ือ 32,250 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/1/2562

วงเงินงบประมาณ

27 จัดจ้างติดต่ังหมายเลขโทรศัพท์ประจ าท่ี ณ ห้องรอง ลมช.ชลิดาฯ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
จ านวน 1 หมายเลข (1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 2,140 บาท ราคาท่ีซ้ือ 2,140 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/1/2562
เป็นจ านวนเงิน 2,140.-บาท (สองพันหน่ึงร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

28 เช่าอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมดับเพลิงข้ันต้น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมารุต  วิมานสะอาด นายมารุต  วิมานสะอาด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 5,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/1/2562

วงเงินงบประมาณ

29 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562 โดยเช่าห้องประชุม ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 12,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/1/2562
จ านวน 1 ห้อง เป็นเงิน 12,000.-บาท (หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว (จ านวน 1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เช่าห้องประชุมส าหรับจัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือทบทวน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมวี กรุงเทพฯ เอ็มแกเลอร่ี โซฟิเทล โรงแรมวี กรุงเทพฯ เอ็มแกเลอร่ี โซฟิเทล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
และปรับปรุงแนวทางการรักษาความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท ราคาท่ีซ้ือ 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/1/2562
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ วงเงินงบประมาณ
ทรงเป็นประมุข จ านวน 1 วัน

31 จัดจ้างซ่อมครุภัรฑ์ส านักงานเคร่ืองโทรสาร 1 รายการ จ านวน 1 งาน 1,658.50 1,658.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 62-01-62 JOBREF. 620277 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/1/2562
วันท่ี 23 มกราคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 1,658.50 บาท ราคาท่ีซ้ือ 1,658.50 บาท วงเงินงบประมาณ


