
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 หมึก เคร่ืองอัดส ำเนำ          74,258.00         74,258.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
มำสเตอร์ เคร่ืองอัดส ำเนำ     รำคำท่ีเสนอ 74,258.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 74,258.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 7/1/2563

วงเงินงบประมำณ

2 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมพนักงำนขับรถ จ ำนวน 1 คัน / 2 วัน            9,000.00           9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวีรินท์  อรรถไกรรัตน์ นำงวีรินท์  อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงไปจัดประชุมส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องของ รำคำท่ีเสนอ 9,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 9,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 7/1/2563
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเตรียมกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ วงเงินงบประมำณ
ประจ ำปี 2563 ประเด็นด้ำนบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยจำกปัญหำ
หมอกควันและไฟป่ำในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันท่ี 8 - 9 
มกรำคม 2563

3 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงในพ้ืนท่ี เพ่ือปฏิบัติรำชกำร          36,000.00         36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอติชำติ พลำยแก้ว นำยอติชำติ พลำยแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จ ำนวน 3 คัน / 3 วัน รำคำท่ีเสนอ 36,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 36,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 9/1/2563

วงเงินงบประมำณ

4 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 วัน            8,000.00           8,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมวินทรี ซิต้ี รีสอร์ท เชียงใหม่ โรงแรมวินทรี ซิต้ี รีสอร์ท เชียงใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 8,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 8,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 9/1/2563

วงเงินงบประมำณ

5 จัดจ้ำงล่ำมแปลฉับพลัน พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองฟัง จ ำนวน 1 งำน          78,110.00         78,110.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซเป้ียนส์ อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท เซเป้ียนส์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในระหว่ำงวันท่ี 16 - 17 มกรำคม 2563 จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 9/1/2563
จ ำนวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 78,110.- บำท (เจ็ดหม่ืนแปดพันหน่ึงร้อย รำคำท่ีเสนอ 78,110.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 78,110.00 บำท วงเงินงบประมำณ
สิบบำทถ้วน) ซ่ึงรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

6 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับจัดกำรประชุมส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง        135,000.00       135,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมลี กำร์เดนส์ พลำซ่ำ หำดใหญ่ โรงแรมลี กำร์เดนส์ พลำซ่ำ หำดใหญ่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
จ ำนวน 2 วัน จังหวัดสงขลำ จังหวัดสงขลำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 9/1/2563

รำคำท่ีเสนอ 135,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 135,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

สขร 1
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สขร 1

7 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร ดังน้ี          27,810.50         27,810.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
1. ป้ำยติดหน้ำอก จ ำนวน 50 แพ็คๆละ 180.40 บำท รำคำท่ีเสนอ 27,810.50 บำท รำคำท่ีจ้ำง 27,810.50 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563
รวมเป็นเงิน 902.00 บำท วงเงินงบประมำณ
2. ปำกกำหมึกเจล จ ำนวน 100 ด้ำมๆละ 20.85 บำท
รวมเป็นเงิน 2,085.00 บำท
3. สมุดรำยงำน A4 ขนำด 80 g (25 แผ่น) จ ำนวน 100 เล่มๆละ
22.66 บำท รวมเป็นเงิน 2,266.00 บำท
4. กระเป๋ำพลำสติก F4 80 g จ ำนวน 93 ใบๆละ 60.74 บำท
รวมเป็นเงิน 5,648.82 บำท
5. ปำกกำมำร์คเกอร์ 2 หัว (แพ็ค12ด้ำม) จ ำนวน 15 แพ็คๆละ
133.64 บำท รวมเป็นเงิน 2,004.60 บำท
6. สมุดสันลวด B5 70 g (80 แผ่น) จ ำนวน 5 เล่มๆละ 77.06 บำท
รวมเป็นเงิน 385.30 บำท
7. ปล๊ักไฟ (มอก.) 3 ช่อง 5 เมตร จ ำนวน 5 อันๆละ 497.69 บำท
รวมเป็นเงิน 2,488.45 บำท
8. แฟลชไดร์ฟ จ ำนวน 60 ช้ินๆละ 84.11 บำท 
รวมเป็นเงิน 5,046.60 บำท
9. แฟลชไดร์ฟ 128 GB จ ำนวน 3 ช้ินๆละ 434.58 บำท 
รวมเป็นเงิน 1,303.74 บำท
10. สมุดสันลวด B5 จ ำนวน 55 เล่มๆละ 54.39 บำท
รวมเป็นเงิน 2,991.45 บำท
9. แฟลชไดร์ฟ 128 GB จ ำนวน 2 ช้ินๆละ 434.58 บำท 
รวมเป็นเงิน 869.16 บำท

8 จัดเช่ำห้องประชุมพร้อมค่ำตกแต่ง (สภช.)          16,000.00         16,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือจัดสัมมนำในหัวข้อมำตรกำรทำงกฎหมำยกับกำรแก้ไขปัญหำ (มหำชน) (มหำชน) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563
อำชญำกรรมส่ิงแวดล้อมของไทย ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มกรำคม 2563 รำคำท่ีเสนอ 16,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 16,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ
เวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ ำ กรุงเทพฯ

9 จัดจ้ำงพิมพ์นำมบัตร (กบส.)            4,066.00           4,066.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ข้อควำม "ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ" และรำชกิจจำนุเบกษำ และรำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563
ขนำด 5.7 ซม x 9.2 ซม. กระดำษกรีนกำร์ด 250 แกรม โลโก้เคทอง รำคำท่ีเสนอ 4,006.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,006.00 บำท วงเงินงบประมำณ
สอดสีน้ ำเงินเข้ม ข้อควำมพิมพ์ 1 สี (สีน้ ำเงิน) มุมมน 4 ด้ำน 
จ ำนวน 100 ใบ
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สขร 1

10 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ำรุดเพ่ือน ำมำใช้ในรำชกำร (งำนอำคำรสถำนท่ี)          54,200.00         54,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน B.L.เบำะยนต์ โซฟำ ร้ำน B.L.เบำะยนต์ โซฟำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
รำคำท่ีเสนอ 54,200.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 54,200.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563

วงเงินงบประมำณ

11 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงในพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติรำชกำร          13,500.00         13,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
รำคำท่ีเสนอ 13,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 13,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563

วงเงินงบประมำณ

12 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 2 วัน          60,000.00         60,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมคอนรำด กรุงเทพฯ โรงแรมคอนรำด กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
รำคำท่ีเสนอ 60,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 60,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563

วงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงสถำนศึกษำเป็นสถำนท่ีสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคล        114,145.00       114,145.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำรสวนดุสิต ศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำรสวนดุสิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
เข้ำรับรำชกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563

รำคำท่ีเสนอ 114,145 บำท รำคำท่ีจ้ำง 114,145 บำท วงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงผลิตเอกสำร จ ำนวน 3 รำยกำร ดังน้ี 7,470.00 7,470.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยธัช ก๊อปป้ี ร้ำนชัยธัช ก๊อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2563
1. ผลิตเอกสำร "หลักเกณฑ์อัตรำค่ำใช้จ่ำยและแนวทำงกำรพิจำรณำ รำคำท่ีเสนอ 7,470 บำท รำคำท่ีจ้ำง 7,470 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี" จ ำนวน 45 เล่มๆละ 69.00 บำท วงเงินงบประมำณ
รวมเป็นเงิน 3,105.00 บำท
2. ผลิตเอกสำร "หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยท่ีเบิกในลักษณะค่ำตอบแทน
ใช้สอยวัสดุและค่ำสำธำรณูปโภค" จ ำนวน 45 เล่ม เล่มละ 37 บำท
รวมเป็นเงิน 1,665.00 บำท
3. เข้ำเล่มเอกสำรปกสีฟ้ำถ่ำยปกขำวด ำติดผ้ำเทปสีน้ ำเงินขนำด 1.5 น้ิว
จ ำนวน 90 เล่มๆละ 30.00 บำท รวมเป็นเงิน 2,700.00 บำท

15 จัดจ้ำงเช่ำห้องประชุม ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ ำนวน 1 งำน          10,000.00         10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 08/2563
ในวันท่ี 13 มกรำคม 2563 โดยเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 ห้อง (กำญจนบุรี) จ ำกัด (กำญจนบุรี) จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563
จ ำนวน 1 วัน รวมเป็นเงิน 10,000.- บำท (หน่ึงหม่ืนบำทถ้วน) รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 10,000 บำท วงเงินงบประมำณ
ซ่ึงรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

16 จัดซ้ือของท่ีระลึก (สชป.)          20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 09/2563
เพ่ือเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมสรุปผลกำรลำดตระเวนแม่น้ ำโขง รำคำท่ีเสนอ 20,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 20,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563
ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันท่ี 12 - 14 มกรำคม 2563 ณ นครคุนหนิง วงเงินงบประมำณ
มณฑลยูนนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน
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วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

สขร 1

17 ซ้ือของสมนำคุณ จ ำนวน 1 รำยกำร            3,000.00           3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย น้อยจินดำ นำยสมชำย น้อยจินดำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 10/2563
- เรือสุพรรณหงส์ ขนำด 8 น้ิว พร้อมตู้บรรจุภัณฑ์ รำคำท่ีเสนอ 3,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/1/2563

วงเงินงบประมำณ

18 จัดจ้ำงเช่ำห้องประชุมเพ่ือใช้ในโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและแลก          30,000.00         30,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมคอลินเธีย คำร์ทูม โรงแรมคอลินเธีย คำร์ทูม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เปล่ียนข้อคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนวทำงกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำใน รำคำท่ีเสนอ 30,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 30,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 13/1/2563
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ณ สำธำรณรัฐ อำหรับอียิปต์ (อียิปต์) และ วงเงินงบประมำณ
สำธำรณรัฐซูดำน (ซูดำน) ของ สมช. (สชต.) ในวันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563
จ ำนวน 1 วัน

19 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงำนรำชกำร (งำนอำคำรสถำนท่ี)          12,299.00         12,299.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ่ียมรุ่งเรือง ร้ำนเอ่ียมรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 12,299 บำท รำคำท่ีจ้ำง 12,299 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 13/1/2563

วงเงินงบประมำณ

20 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร            3,000.00           3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 13/1/2563
รำคำท่ีเสนอ 3,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ

21 เช่ำยำนพำหนะ ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงในพ้ืนท่ีเพ่ือกำรปฏิบัติรำชกำร        121,000.00       121,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ศุภสุทธิเวช นำยสมชำย ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
- รถบัสปรับอำกำศ จ ำนวน 2 คัน/5 วัน รำคำท่ีเสนอ 121,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 121,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 13/1/2563
- รถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 2 คัน/5 วัน วงเงินงบประมำณ

22 จัดซ้ือของท่ีระลึก จ ำนวน 6 รำยกำร          21,695.00         21,695.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำรำยณ์ภัณฑ์ จ ำกัด บริษัท นำรำยณ์ภัณฑ์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- กล่องทองเต็ม 7x10 น้ิว รำคำท่ีเสนอ 21,695.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 21,695.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 14/1/2563
- กล่องทองเต็มแปดเหล่ียม 7x9 น้ิว วงเงินงบประมำณ
- ภำพแขวนทองโปร่ง 8x12 น้ิว
- กล่องข้ำงป่องทองโปร่ง 4.5x5.5 น้ิว
- ตลับกลมทองเต็ม 3 ใบ พร้อมกล่องแดง
- ตลับสูงทองเต็ม 2 น้ิว 3 น้ิว 4 น้ิว 3 ใบ พร้อมกล่องแดง

23 เช่ำยำนพำหนะ ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงในพ้ืนท่ีเพ่ือกำรปฏิบัติรำชกำร          58,881.00         58,881.00 เฉพำะเจำะจง Hong Thai Travel Services (s) Hong Thai Travel Services (s) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จ ำนวน 3 วัน Pte Ltd Pte Ltd เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 15/1/2563

รำคำท่ีเสนอ 58,881.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 58,881.00 บำท วงเงินงบประมำณ
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ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

สขร 1

24 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักงำน/กลุ่มงำน)          64,124.70         64,124.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน รำคำท่ีเสนอ 64,124.70 บำท รำคำท่ีจ้ำง 64,124.70 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 15/1/2563

วงเงินงบประมำณ

25 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับใช้จัดประชุมคณะกรรมกำรเฉพำะกิจ          20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมวี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอร่ี โรงแรมวี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอร่ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
บำย โซฟิเทล บำย โซฟิเทล เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 16/1/2563
รำคำท่ีเสนอ 20,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 20,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ

26 จัดจ้ำงเช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ณ จังหวัดนรำธิวำส ระหว่ำงวันท่ี 19 - 21          13,500.00         13,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ แทรฟเวิล บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ แทรฟเวิล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
มกรำคม 2563 รวมระยะเวลำ 3 วัน จ ำนวน 1 คัน ตำมใบเสนอรำคำ จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 17/1/2563
ลงวันท่ี 7 มกรำคม 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 13,500.- (หน่ึงหม่ืน รำคำท่ีเสนอ 13,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,500.00 บำท วงเงินงบประมำณ
สำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) ซ่ึงรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

27 จัดซ้ือของท่ีระลึก (สชป.)            8,000.00           8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือมอบส ำหรับกำรเข้ำเย่ียมคำรวะและหำรือ Jojie Samuel) เอกอัคร รำคำท่ีเสนอ 8,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 8,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 20/1/2563
รำชทูตมำเลเซียประจ ำประเทศไทย ในวันท่ี 28 มกรำคม 2563 วงเงินงบประมำณ
ณ ห้องสิทธิเศวตศิลำ

28 ของท่ีระลึก ชุดน้ ำชำทรงสูงพร้อมกล่องไหมเทียม จ ำนวน 1 ชุด          10,000.00         10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำรำยณ์ภัณฑ์ จ ำกัด บริษัท นำรำยณ์ภัณฑ์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 10,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 10,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 20/1/2563

วงเงินงบประมำณ

29 ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองเบญจรงค์          20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
รำคำท่ีเสนอ 20,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 20,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 20/1/2563

วงเงินงบประมำณ

30 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน สันเกรียวพลำสติก เพ่ือใชในงำนรำชกำร          12,733.00         12,733.00 เฉพำะเจำะจง หจก. จอยส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ หจก. จอยส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
สนผ.(กพน.) รำคำท่ีเสนอ 12,733.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 12,733.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 20/1/2563

วงเงินงบประมำณ

31 จัดจ้ำงเช่ำห้องประชุม ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลำนหลวง จ ำนวน 1 งำน          25,000.00         25,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์หลำนหลวง จ ำกัด บริษัท แกรนด์หลำนหลวง จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในวันท่ี 27 มกรำคม 2563 โดยเช่ำห้องประชุม (โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลำนหลวง) (โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลำนหลวง) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 21/1/2563
จ ำนวน 1 ห้อง จ ำนวน 1 วัน รวมเป็นเงินท้ังหมด 25,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ 25,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 25,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ
(สองหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ซ่ึงรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว



ล ำดับ
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

สขร 1

32 จัดจ้ำงเช่ำรถยนต์โดยสำรฯ ณ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ระหว่ำงวันท่ี            4,500.00           4,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์พงษ์ จินดำวงศ์ นำยณัฏฐ์พงษ์ จินดำวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
22 - 23 มกรำคม 2563 รวมระยะเวลำ 2 วัน จ ำนวน 1 คัน รำคำท่ีเสนอ 4,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 21/1/2563
ตำมใบเสนอรำคำ ลงวันท่ี 17 มกรำคม 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน วงเงินงบประมำณ
4,500.-บำท (ส่ีพันห้ำร้อยบำทถ้วน) ซ่ึงรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

33 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (สภช.)            5,857.84           5,857.84 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือจัดสัมมนำในหัวข้อมำตรกำรทำงกฎหมำยกับกำรแก้ไขปัญหำ รำคำท่ีเสนอ 5,857.84 บำท รำคำท่ีจ้ำง 5,857.84 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/1/2563
อำชญำกรรมส่ิงแวดล้อมของไทย ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มกรำคม 2563 วงเงินงบประมำณ
เวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ ำ กรุงเทพฯ

34 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงในพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติกำร        105,000.00       105,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 105,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 105,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/1/2563

วงเงินงบประมำณ

35 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ส ำหรับโครงกำรกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์          40,000.00         40,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมคุ้มภูค ำ เชียงใหม่ โรงแรมคุ้มภูค ำ เชียงใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ระดับชำติ ประจ ำปี 2563 รำคำท่ีเสนอ 40,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 40,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/1/2563

วงเงินงบประมำณ

36 จ้ำงซ่อมแซมตู้จ่ำยกระแสไฟฟ้ำ (งำนอำคำรสถำนท่ี)          96,800.00         96,800.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ซ่อมแซมอุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ รำคำท่ีเสนอ 96,800.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 96,800.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/1/2563
- ร้ือถอนอุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติเดิมท่ีช ำรุด วงเงินงบประมำณ
- ติดต้ังสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ABC ชนิด 3 ข้ัว ขนำด 20,000 แอมแปร์ 
พร้อมทดสอบกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ

37 จัดจ้ำงรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ เพ่ือเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมคณะท ำงำน            9,000.00           9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยหมุดสะเหล็ม สำยสะอิด นำยหมุดสะเหล็ม สำยสะอิด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ด้ำนเทคนิคส ำหรับกำรช้ีจุดพิกัดเช่ือมต่อด่ำนศุลกำกรสะเดำแห่งใหม่ - รำคำท่ีเสนอ 9,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 9,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/1/2563
บูกิตกำยูฮิตัม ร่วมไทย - มำเลเซีย คร้ังท่ี 1 ระหว่ำงวันท่ี 3 - 4 ก.พ. 63 วงเงินงบประมำณ
ณ อำคำรท ำกำรด่ำนกรมศุลกำกรสะเดำ อ ำเถอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

38 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฎิบัติกำร จ ำนวน 2 วัน          20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมดิอิมพีเรียล โกลเด้น โรงแรมดิอิมพีเรียล โกลเด้น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
รำคำท่ีเสนอ 20,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 20,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/1/2563

วงเงินงบประมำณ

39 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงในพ้ืนท่ี เพ่ือปฏิบัติรำชกำร          74,000.00         74,000.00 เฉพำะเจำะจง บี ไนซ์ ทรำเวล เซอร์วิส บี ไนซ์ ทรำเวล เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
จ ำนวน 4 คัน/5 วัน รำคำท่ีเสนอ 74,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 74,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/1/2563

วงเงินงบประมำณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

สขร 1

40 1. ถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม คู่มือกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ          21,700.00         21,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
ประจ ำปี 2563 (C-MEX20) ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำธำรภัย รำคำท่ีเสนอ 21,700.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 21,700.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/1/2563
จำกหมอกควันและไฟป่ำในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 300 ชุด วงเงินงบประมำณ
2. ถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม เอกสำรประชำสัมพันธ์กำรฝึกกำรบริหำร
วิกฤตกำรณ์ระดับชำติ ประจ ำปี 2563 (C-MEX20) ประเด็น
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำธำรภัย จำกหมอกควันและไฟป่ำในพ้ืนท่ี 
จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 100 ชุด

41 วัสดุส ำนักงำน            9,949.98           9,949.98 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
- SSD2.5 น้ิว ขนำด 240 GB จ ำนวน 5 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 9,949.98 บำท รำคำท่ีจ้ำง 9,949.98 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/1/2563

วงเงินงบประมำณ

42 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงในพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติรำชกำร          18,000.00         18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2563
รำคำท่ีเสนอ 18,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 18,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/1/2563

วงเงินงบประมำณ

43 จัดซ้ือกล่องเก็บเอกสำร เพ่ือใช้ในงำนรำชกำร จ ำนวน 200 กล่อง          12,000.05         12,000.05 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 08/2563
รำคำท่ีเสนอ 12,000.05 บำท รำคำท่ีจ้ำง 12,000.05 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/1/2563

วงเงินงบประมำณ

44 จัดซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำรเอ 4 จ ำนวน 3,811 รีม        358,843.76       358,843.76 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 28/1/2563
รำคำท่ีเสนอ 358,843.76 บำท รำคำท่ีจ้ำง 358,843.76 บำท วงเงินงบประมำณ

45 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักงำน/กลุ่มงำน) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบติงำนของ        208,415.82       208,415.82 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
หน่วยงำน รำคำท่ีเสนอ 208,415.82 บำท รำคำท่ีจ้ำง 208,415.82 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 28/1/2563

วงเงินงบประมำณ

46 จัดจ้ำงพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำม          99,510.00         99,510.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ม่ันคง ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 - 2564) ของ สมช. (สมศ.) ตำมใบเสนอรำคำ และรำชกิจจำนุเบกษำ และรำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 29/1/2563
ท่ี นร 0551/กต 0429 ลงวันท่ี 7 มกรำคม 2563 รำคำท่ีเสนอ 99,510.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 99,510.00 บำท วงเงินงบประมำณ
(จ ำนวน 500 เล่ม)

47 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับใช้จัดประชุมส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง          20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 20,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 20,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 29/1/2563

วงเงินงบประมำณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

สขร 1

48 จ้ำงรถโดยสำรปรับอำกำศ ขนำด 20 ท่ีน่ัง เพ่ือเข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร          12,305.00         12,305.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เถิงต๋ำ ทัวร์ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เถิงต๋ำ ทัวร์ กรุ๊ป จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
เพ่ือตรวจสอบและจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนงบประมำณแผนงำน รำคำท่ีเสนอ 12,305.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 12,305.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 29/1/2563
กำรคลัง และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินงบประมำณ
ของ สมช. ระหว่ำงวันท่ี 30-31 มกรำคม 2563 ณ โรงแรม Centra
by Centara Maris Resort Jomtien จังหวัดชลบุรี

49 จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องท ำงำนผู้บริหำรพ้ืนท่ีศูนย์รำชกำร        118,000.00       118,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- ห้องท ำงำน รอง ลมช.ดนัยฯ รำคำท่ีเสนอ 118,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 118,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 30/1/2563
- ห้องท ำงำนคณะท่ีปรึกษำสภำ มช. วงเงินงบประมำณ

50 จัดจ้ำงรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ (สชป.)          10,500.00         10,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ศุภสุทธิเวช นำยสมชำย ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือศึกษำและประเมินสถำนกำรณ์ รำคำท่ีเสนอ 10,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 10,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 30/1/2563
ควำมม่ันคงในพ้ืนท่ีชำยแดนไทย - สปป.ลำว ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี วงเงินงบประมำณ
ระหว่ำงวันท่ี ๑๒ - ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมทอแสง อุบล 
อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนีและจุดผ่ำนแดนถำวรด่ำนช่องเม็ก อ ำเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลรำชธำนี

51 เช่ำยำนพำหนะในต่ำงประเทศส ำหรับใช้ในรำชกำร        350,000.00       350,000.00 เฉพำะเจำะจง SELECT EGYPT CO., LTD. SELECT EGYPT CO., LTD. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
รำคำท่ีเสนอ 350,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 350,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/1/2563

วงเงินงบประมำณ

52 เช่ำยำนพำหนะในต่ำงประเทศส ำหรับใช้ในรำชกำร        140,000.00       140,000.00 เฉพำะเจำะจง TUMBUS TOURS COMPANY. TUMBUS TOURS COMPANY. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 140,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 140,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/1/2563

วงเงินงบประมำณ


