
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับฟัง          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมหัวช้าง เฮอร์ริเทจ กรุงเทพฯ โรงแรมหัวช้าง เฮอร์ริเทจ กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ความเห็นประกอบการจัดท าแนวทางการรักษาความม่ันคงสถาบันหลัก ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/6/2562
ของชาติ จ านวน 1 วัน วงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ของส านักงาน/กลุ่มงาน          60,036.77         60,036.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 60,036.77 บาท ราคาท่ีจ้าง 60,036.77 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/6/2562

วงเงินงบประมาณ

3 เช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง ในวันพุธท่ี 12 มิถุนายน          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทไซน่า มิลเลนเนียม บริษัท เกรทไซน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
และวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ า (ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/6/2562

ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา          10,500.00         10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรายา ทราเวล จ ากัด บริษัท ศรีรายา ทราเวล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ระหว่างวันท่ี 12-14 มิถุนายน 2562 ราคาท่ีเสนอ 10,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/6/2562

วงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ กบส. เพ่ือจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์ 9,140.00 9,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบวรวันชาติ ร้านบวรวันชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ราคาท่ีเสนอ 9,140.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,140.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/6/2562

วงเงินงบประมาณ

6 จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จ ากัด บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
(พ.ศ.2562-2565) ของ สมช. (สนผ.) ตามใบเสนอราคาของ ราคาท่ีเสนอ 11,342.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 11,342.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/6/2562
บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จ ากัด เลขท่ี 62-00504 ลงวันท่ี 6 มิ.ย. 2562 วงเงินงบประมาณ
จ านวน 4 เล่ม (1 งาน)

7 ซ้ือของท่ีระลึก 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
-แก้วมัคเบญจรงค์ลายคร่ึง บรรจุกล่องผ้าไหม จ านวน 5 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 9,900.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,900.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/6/2562
-เนคไทผ้าไหมทอ จ านวน 3 เส้น วงเงินงบประมาณ
-ผ้าคลุมไหล่ผ้าไหม จ านวน 3 ผืน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

8 ซ้ือของท่ีระลึก 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
-จานโชว์เบญจรงค์ 10 น้ิว ติดโลโก้ สมช. จ านวน 7 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 35,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 35,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/6/2562
ราคา 3,000 บาท วงเงินงบประมาณ
-กล่องใส่นามบัตรเบญจรงค์ ติดโลโก้ สมช. จ านวน 14 กล่อง
ราคากล่องละ 1,000 บาท

9 เช่ายานพาหนะในต่างประเทศเพ่ือใช้เดินทางไปราชการ ณ ญ่ีปุ่น 380,497.60 380,497.60 เฉพาะเจาะจง SOGO Universal Travel LTD. SOGO Universal Travel LTD. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
(เช่ารถบัสโดยสาร จ านวน 1 คัน/5 วัน) ราคาท่ีเสนอ 380,497.60 บาท ราคาท่ีจ้าง 380,497.60 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/6/2562

วงเงินงบประมาณ

10 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
-เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก จ านวน 1 คันx3 วัน ราคาท่ีเสนอ 51,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 51,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/6/2562
-เดินทางในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 คันx2 วัน วงเงินงบประมาณ

11 เช่าพาหนะเพ่ือการเดินทางในสหพันธรัฐรัสเซีย ส าหรับการเข้าร่วม 46,933.00 46,933.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอกชน (นามชุคคอฟ อังเดร) บริษัทเอกชน (นามชุคคอฟ อังเดร) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ระดับสูงด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ คร้ังท่ี 10 (The 10th ราคาท่ีเสนอ 46,933.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 46,933.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/6/2562
lnternational Meeting of High-Ranking Officials Responsible วงเงินงบประมาณ
for Security Matters) และเข้าพบหารือหน่วยงานด้านความม่ันคง
ของไทยในสหพันธรัสเซีย จ านวน 1 คัน/6 วัน

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงาน/กลุ่มงาน) 115,785.70 115,785.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 115,785.70 บาท ราคาท่ีจ้าง 115,785.70 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/6/2562

วงเงินงบประมาณ

13 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ระหว่างวันท่ี 24-25 มิถุนายน 2562 ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 18,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/6/2562

วงเงินงบประมาณ

14 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (พอย.อาคารสถานท่ี) 21,593.00 21,593.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 21,593.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,593.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/6/2562

วงเงินงบประมาณ
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
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เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงาน/กลุ่มงาน) 102,166.66 102,166.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ราคาท่ีเสนอ 102,166.66 บาท ราคาท่ีจ้าง 102,166.66 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/6/2562

วงเงินงบประมาณ

16 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 3 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 186,900.00 186,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.พัฒนาคาร์เร้นท์ จ ากัด บริษัท ซ.พัฒนาคาร์เร้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
จ านวน 3 คน ตามใบเสนอราคาของบริษัทและตามข้อตกลงเอกสาร ราคาท่ีเสนอ 186,900.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 186,900.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/6/2562
แนบท้ายใบส่ังจ้าง (จ านวน 2 งวดงาน/2 งวดเงิน) วงเงินงบประมาณ

17 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 21-22 มิถุนายน 2562 ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/6/2562
รวมระยะเวลา 2 วัน จ านวน 1 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 17 วงเงินงบประมาณ
มิถุนายน 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

18 จ้างล่ามและอุปกรณ์ชุดหูฟัง เพ่ือการจัดสัมมนาหัวข้อ "แนวคิดสุดโต่ง 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง Onni Ltd. Onni Ltd. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ท่ีนิยมความรุนแรง : การเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยงานภาครัฐ" ราคาท่ีเสนอ 132,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 132,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/6/2562
ระหว่างวันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2562 วงเงินงบประมาณ

19 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้ในการประชุมเตรียมการในระดับ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
เจ้าหน้าท่ีไทย-เวียดนาม (The Assistance Group Meeting) ราคาท่ีเสนอ 72,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 72,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/6/2562
ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมไอบิส วงเงินงบประมาณ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 เช่ารถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปราชการเพ่ือน าคณะเอกอัครราชทูต 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  พลายแก้ว นายอติชาติ  พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ าประเทศไทย เยือนพ้ืนท่ีจังหวัดชาย- ราคาท่ีเสนอ 13,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/6/2562
แดนภาคใต้ จ านวน 1 คัน/2 วัน วงเงินงบประมาณ

21 จ้างล่ามแปลภาษา เพ่ือใช้ในการประชุมเตรียมการในระดับเจ้าหน้าท่ี 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูณ  แซ่เล นายจรูณ  แซ่เล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ไทย-เวียดนาม (The Assistance Group Meeting) ระหว่างวันท่ี ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 18,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/6/2562
30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมไอบิส หัวหิน วงเงินงบประมาณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

22 จัดซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ในการจัดประชุม ตรียมการในระดับเจ้าหน้าท่ี 8,075.00 8,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮเล่น จ ากัด บริษัท โฮเล่น จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ไทย-เวียดนาม (The Assistance Group Meeting) ระหว่างวันท่ี ราคาท่ีเสนอ 8,075.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,075.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/6/2562
30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมไอบิส หัวหิน วงเงินงบประมาณ

23 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด เพ่ือบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวาย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุม  ฤทธ์ิบัว นางปทุม  ฤทธ์ิบัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/6/2562

วงเงินงบประมาณ

24 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน จัดโครงการประชุมส่วนราชการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมมิตร์ บีช, พัทยา โรงแรมมิตร์ บีช, พัทยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือติดตาม รับฟังและประเมินสถานการณ์ชาวรัสเซียในไทย ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/6/2562
และประชุมคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่าง วงเงินงบประมาณ
ประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย คร้ังท่ี 2/2562 ในวันท่ี 4 ก.ค. 62
  

25 วัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 8,500.37 8,500.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 8,500.37 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,500.37 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/6/2562

วงเงินงบประมาณ

26 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 1 งาน ส าหรับใช้ในการ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค แมน ดีสตริบิวช่ัน จ ากัด บริษัท เค แมน ดีสตริบิวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
เดินทางไปราชการ กรุงเทพฯ-เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี ราคาท่ีเสนอ 32,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 32,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/6/2562
4-5 กรกฎาคม 2562 จ านวน 4 คัน/2 วัน วงเงินงบประมาณ

27 จ้างพิมพ์คู่มือ จ านวน 150 เล่ม 53,895.90 53,895.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค แมน ดีสตริบิวช่ัน จ ากัด บริษัท เค แมน ดีสตริบิวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร จ านวน 150 ใบ ราคาท่ีเสนอ 53,895.90 บาท ราคาท่ีจ้าง 53,895.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/6/2562

วงเงินงบประมาณ

28 จัดซ้ือพานพุ่ม เพ่ือพิธีลงนามถวาย'พระพรชัยมงคล 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุม  ฤทธ์ิบัว นางปทุม  ฤทธ์ิบัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ราคาท่ีเสนอ 6,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/6/2562
และเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 97 พรรษา 28 ก.ค. 62 วงเงินงบประมาณ

29 จัดซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในราชการของส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม(สชต.) ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/6/2562
26 มิถุนายน 2562 จ านวน 3 รายการ จ านวน 3 ชุด รวมเป็นจ านวน วงเงินงบประมาณ
เงินท้ังส้ิน 30,000.-บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

30 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง Merry World Holidays & Limousine Merry World Holidays & Limousine มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ณ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Sdn Bhd Sdn Bhd เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/6/2562
ตามใบเสนอราคาเลขท่ี TH19/5384 เลขท่ีเอกสารอ้างอิง : 110477 ราคาท่ีเสนอ 220,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 220,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 
2562 ระยะเวลา 4 วัน จ านวน 2 คัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 220,000.00 บาท
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท้ังปวง

31 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 195,000.00 195,000.00 เฉพาะเจาะจง Dirgantara Car Rental Dirgantara Car Rental มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ณ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 195,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 195,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/6/2562
ตามใบเสนอราคาเลขท่ี 09844-19 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 วงเงินงบประมาณ
ต้ังแต่วันท่ี 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน จ านวน 2 คัน
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 195,000.00 บาท ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท้ังปวง

32 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 207,000.00 207,000.00 เฉพาะเจาะจง Luxury Tours & Travel PTE LTD Luxury Tours & Travel PTE LTD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ณ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 207,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 207,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/6/2562
ตามใบเสนอราคาเลขท่ี 009893 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 วงเงินงบประมาณ
ต้ังแต่วันท่ี 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน จ านวน 2 คัน
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 207,000.00 บาท ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท้ังปวง

33 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (สภช.) เพ่ือใช้ในการจัดสัมมนา 4,444.51 4,444.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ระหว่างวันท่ี 4 - 5 ก.ค. 62 ราคาท่ีเสนอ 4,444.51 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,444.51 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/6/2562

วงเงินงบประมาณ


