
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ          53,500.00         53,500.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
(พ.ศ. 2562 - 2565) ของ สมช. (สนผ.) ฉบับแจกจ่ายสมาชิก     และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/12/2562
ราชกิจจานุเบกษา ตามใบเสนอ ท่ี นร. 0551/กต 0146 ราคาท่ีเสนอ 53,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 53,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ
ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 (จ านวน 1 งาน)

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา  ม่วงวิจิตร์ นางสาวศิริยา  ม่วงวิจิตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 105/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 2 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 60,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/12/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์  โฉมวิไล นางสาวจุฑารัตน์  โฉมวิไล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 106/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 2 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 60,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/12/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

4 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ (UPS)        143,380.00       143,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 143,380.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 143,380.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/12/2562

วงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4          21,656.80         21,656.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ฝอ.ลมช. จ านวน 30 รีม จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/12/2562
สชป. จ านวน 200 รีม ราคาท่ีเสนอ 21,656.80 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,656.80 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือซองจดหมายขาว ขนาดดีแอล ตราครุฑ จ านวน 1,000 ซอง            1,105.74           1,105.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ราคาท่ีเสนอ 1,105.74 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,105.74 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/12/2562

วงเงินงบประมาณ

7 จ้างพิมพ์หนังสือ เร่ือง ทะเลมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล        368,187.00       368,187.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
(4,650 บาท) และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/12/2562

ราคาท่ีเสนอ 368,187.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 368,187.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร. 1
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8 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันท่ี 23 - 24            4,500.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายหน่ึง กุลบุตร นายหน่ึง กุลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ธันวาคม 2562 จ านวน 1 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2562 ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2562
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,500.- บาท (ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

9 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 กบท. จ านวน 250 รีม          23,540.00         23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2562
ราคาท่ีเสนอ 23,540.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 23,540.00 บาท วงเงินงบประมาณ

10 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ านวน 1 งาน            3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง โรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ในวันท่ี 12 - 13 พฤศจิกายน 2562 โดยเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2562
ต่อ 1 วัน จ านวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

11 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 22 - 25          36,000.00         36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 วัน จ านวน 2 คัน ตามใบเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 36,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 36,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2562
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 36,000.- บาท วงเงินงบประมาณ
(สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

12 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร          53,000.00         53,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญฤดี  เย็นอนงค์ นางสาวขวัญฤดี  เย็นอนงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 107/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 16 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 53,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 53,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/12/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

13 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          52,500.00         52,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวช้องนาง  ปรีชาเจริญศิลป์ นางสาวช้องนาง  ปรีชาเจริญศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 108/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 17 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 52,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 52,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

14 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันท่ี 23 - 24 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายหน่ึง กุลบุตร นายหน่ึง กุลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ธันวาคม 2562 จ านวน 1 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 2 ธันวาคม ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2562
2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,500.- บาท (ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว
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วันท่ี  ๗  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร. 1

15 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 กบท. จ านวน 250 รีม          23,540.00         23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2562
ราคาท่ีเสนอ 23,540 บาท ราคาท่ีจ้าง 23,540 บาท วงเงินงบประมาณ

16 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ านวน 1 งาน            3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง โรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ในวันท่ี 12 - 13 พฤศจิกายน 2562 โดยเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2562
ต่อ 1 วัน จ านวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

17 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 22 - 25          36,000.00         36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 วัน จ านวน 2 คัน ตามใบเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 36,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 36,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/12/2562
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 36,000.- บาท วงเงินงบประมาณ
(สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

18 จ้างบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ (งานอาคารสถานท่ี)        144,985.00       144,985.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เซอร์วิส เซอร์วิส เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/12/2562
ราคาท่ีเสนอ 144,985 บาท ราคาท่ีจ้าง 144,985 บาท วงเงินงบประมาณ

19 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในการเดินทางในพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติราชการ          13,500.00         13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ นางวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 13,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/12/2562

วงเงินงบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สชป.)            2,400.76           2,400.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ราคาท่ีเสนอ 2,400.76 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,400.76 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/12/2562
ทางทะเล (นปท.) คร้ังท่ี 1/2563 ในวันศุกร์ท่ี 3 มกราคม 2563 วงเงินงบประมาณ
ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทาการ ช้ัน 3 สมช. ท าเนียบรัฐบาล

21 เช่าห้องประชุม เพ่ือจัดประชุมคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/12/2562

วงเงินงบประมาณ

22 จ้างด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และ        370,000.00       370,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ แอด จ ากัด บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ แอด จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
สร้างความเข้าใจกิจกรรมงานด้านความม่ันคงของชาติ ราคาท่ีเสนอ 370,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 370,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/12/2562

วงเงินงบประมาณ


