
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ          11,000.00          11,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านกิจการความม่ังคงภายใน ราคาท่ีเสนอ 11,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 11,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/4/2562
ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน วงเงินงบประมาณ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 2 คัน

2 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ          45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  พลายแก้ว นายอติชาติ  พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านกิจการความม่ังคงภายใน ราคาท่ีเสนอ 45,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 45,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/4/2562
ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน วงเงินงบประมาณ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 3 คัน/3 วัน

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน ของ สล.คปต.          36,019.69          36,019.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 36,019.69 บาท ราคาท่ีจ้าง 36,019.69 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/4/2562

วงเงินงบประมาณ
4 จัดซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในราชการของส านักงานสภาความม่ันคง          23,000.00          23,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562

แห่งชาติ (สปภ.) ตามใบเสนอราคา - ลงวันท่ี 5 เมษายน 2562 ราคาท่ีเสนอ 23,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 23,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/4/2562
จ านวน 5 รายการ รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 23,000 บาท วงเงินงบประมาณ
(สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน)

5 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 192,035.00 192,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท MISO TRAVEL บริษัท MISO TRAVEL มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตามใบเสนอราคาเลขท่ี : T.E-190415 ราคาท่ีเสนอ 192,035.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 192,035.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/4/2562
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2562 ต้ังแต่วันท่ี 15-19 เมษายน 2562 วงเงินงบประมาณ
ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 1 คัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 192,035.00 บาท
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท้ังปวง

6 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          13,500.00          13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ณ จังหวัดปัตตานี ต้ังแต่วันท่ี 17 - 19 เมษายน 2562 เป็นเวลา 3 วัน ราคาท่ีเสนอ 13,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/4/2562
ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี 10 เมษายน 2562 วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 13,500.- บาท (หน่ึงหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

7 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 2 คัน/2 วัน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คมทรานสปอร์ต แอนด์ ซัพพลาย หจก.คมทรานสปอร์ต แอนด์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ส าหรับใช้ในการเดินทางไปราชการเพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/4/2562
ติดตามและประเมินสถานการณ์ความม่ันคงเก่ียวกับการบริหารจัดการ วงเงินงบประมาณ
ผู้หลบหนีเข้าเมืองระหว่างวันท่ี 28 -30 เมษายน 2562 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี ๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1
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8 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ประเมินภัยคุกคามด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย ราคาท่ีเสนอ 7,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/4/2562

วงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (สภช.) เพ่ือใช้ในการจัดประชุม 3,656.87 3,656.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
วันท่ี 26 เมษายน 2562 ราคาท่ีเสนอ 3,656.87 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,656.87 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/4/2562

วงเงินงบประมาณ

10 จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ทางทะเล พ.ศ. 2562 (จ านวน 5,000 เล่ม) และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/4/2562

ราคาท่ีเสนอ 80,250.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 80,250.00 บาท วงเงินงบประมาณ

11 จ้างแปลหนังสือแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2564) 46,280.00 46,280.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์การแปลและการล่าม ศูนย์การแปลและการล่าม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
เป็นฉบับภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/4/2562

ราคาท่ีเสนอ 46,280.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 46,280.00 บาท วงเงินงบประมาณ

11 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือศึกษา          15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมทินิดี  ระนอง โรงแรมทินิดี  ระนอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ประเมิน และติดตามสถานการณ์ความม่ันคงเก่ียวกับการบริหารจัดการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/4/2562
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล วงเงินงบประมาณ
และการช้ีแจงแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2562 จ านวน 1 ห้อง/2 วัน

12 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ านวน 1 งาน          15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ ากัด บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที 4 พฤษภาคม 2562 โดยเช่าห้องประชุม (โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี) (โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/4/2562
จ านวน 1 ห้อง จ านวน 1 วัน ราคา 15,000.- บาทต่อวันต่อห้อง ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังหมด 15,000.-บาท (หนึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

13 จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลด าเนินงานของส านักงานสภาความม่ันคง        124,120.00        124,120.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
แห่งชาติ ของ สมช.(สนผ.) ตามใบเสนอราคาของส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/4/2562
และราชกิจจานุเบกษาท่ี นร 0551/กต 941 ลงวันท่ี 19 เม.ย. 2562 ราคาท่ีเสนอ 124,120.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 124,120.00 บาท วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1,000 เล่ม (1 งาน)

14 จานโชว์เบญจรงค์ ขนาด 10 น้ิว บรรจุกล่องผ้าไหม จ านวน 1 ชุด            2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/4/2562

วงเงินงบประมาณ


