
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจ าเดือนกันยายน 2562 (สมช.)          36,560.00         36,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากัด บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 36,560.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 36,560.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/9/2562

วงเงินงบประมาณ

2 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ณ          49,500.00         49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 3-6 กันยายน 2562 รวมระยะเวลา 4 วัน ราคาท่ีเสนอ 49,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 49,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/9/2562
จ านวน 3 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 รวมเป็น วงเงินงบประมาณ
เงินท้ังส้ิน 49,500.-บาท (ส่ีหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษี
มูลค่าเพ่ิมแล้ว

3 จ้างล่ามแปลภาษาไทย-รัฐเซีย และภาษารัสเซีย-ไทย จ านวน 1 คน x 4 วัน          24,000.00         24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา รวดเร็ว นางสาวลลิตา รวดเร็ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 24,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง  24,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/9/2562

วงเงินงบประมาณ

4 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ณ          63,000.00         63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 4-12 กันยายน 2562 รวมระยะเวลา 4 วัน ราคาท่ีเสนอ 63,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 63,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4/9/2562
จ านวน 4 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 รวมเป็น วงเงินงบประมาณ
เงินท้ังส้ิน 63,000.-บาท (หกหม่ืนสามพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่า
เพ่ิมแล้ว

5 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในการเดินทางในพ้ืนท่ีเพ่ือการปฏิบัติราชการ          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ศุภสุทธิเวช นายสมชาย ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/9/2562

วงเงินงบประมาณ

6 เช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน ดังน้ี          31,000.00         31,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมารุต สร้างถ่ิน นายมารุต สร้างถ่ิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
- รถตู้ปรับอากาศ (Hundai H-๑) เดินทางในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ราคาท่ีเสนอ 31,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 31,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2562
จ านวน 1 คัน x 2 วัน วงเงินงบประมาณ
- รถตู้ปรับอากาศ  เดินทางในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คัน x 4 วัน

7 จัดซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีจะเกษียณอายุ          18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และผู้ท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 18,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2562
ประจ าปี พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1
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วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

8 จ้างท าโล่ เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีจะเกษียณอายุ            8,346.00           8,346.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยนิยม ร้านสมัยนิยม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และผู้ท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ราคาท่ีเสนอ 8,346.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,346.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2562
ประจ าปี พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ

9 จ้างท าโล่ เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีจะเกษียณอายุ            3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉ่อยเส็ง CHOI SENG ร้านฉ่อยเส็ง CHOI SENG มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และผู้ท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2562
ประจ าปี พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ

10 จ้างท าโล่ เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีจะเกษียณอายุ            3,300.00           3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล โพพิศ นายอนุกูล โพพิศ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562
ราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และผู้ท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ราคาท่ีเสนอ 3,300.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,300.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2562
ประจ าปี พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ

11 จ้างจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ        248,292.43       248,292.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงแห่งศรัทธา จ ากัด บริษัท แสงแห่งศรัทธา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ครบรอบ 60 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน 2562 ณ ท าเนียบรัฐบาล ราคาท่ีเสนอ 242,292.43 บาท ราคาท่ีจ้าง 242,292.43 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/9/2562

วงเงินงบประมาณ

12 จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ            9,362.50           9,362.50 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
(พ.ศ. 2562 - 2565) ของ สมช. (สนผ.) ฉบับปกอ่อน ตามใบเสนอ และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2562
ท่ี นร 0551/กต1646 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562 จ านวน 25 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 9,362.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,362.50 บาท วงเงินงบประมาณ
(จ านวน 1 งาน)

13 จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ          13,803.00         13,803.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
(พ.ศ. 2562 - 2565) ของ สมช. (สนผ.) ฉบับปกอ่อน ตามใบเสนอ และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2562
ท่ี นร 0551/กต1646 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562 จ านวน 25 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 13,803.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,803.00 บาท วงเงินงบประมาณ
(จ านวน 1 งาน)

14 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในการเดินทางในพ้ืนท่ีเพ่ือการปฏิบัติราชการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แก่นแก้ว นายณรงค์ แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 10,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,500.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2562

วงเงินงบประมาณ

15 จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ ณ จังหวัดเพรชบุรี ระหว่าง 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค แมน ดีสตริบิวช่ัน จ ากัด บริษัท เค แมน ดีสตริบิวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
วันท่ี 17-20 ก.ย. 62 รวมระยะเวลา 4 วัน จ านวน 4 คัน ตามใบเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 80,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 80,000.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2562
ลงวันท่ี 6 ส.ค. 62 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 80,000.-บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว
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ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

16 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จ านวน 1 งาน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562
ในวันท่ี 18-20 กันยายน 2562 โดยเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง (บริษัท เดอะรีเจนท์ ชะอ า โฮเต็ล จ ากัด) (บริษัท เดอะรีเจนท์ ชะอ า โฮเต็ล จ ากัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2562
ต่อ 1 วัน จ านวน 3 วัน รวมเป็นเงิน 40,000.-บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน) ราคาท่ีเสนอ 40,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

17 การจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (กพบ.) เพ่ือจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุเสรี จ ากัด บริษัท สุเสรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2562
เร่ือง "ทิศทางและอนาคตการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือรองรับและสนับสนุน ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2562
การขับเคล่ือนงานด้านความม่ันคง ภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี" วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 13 - 14 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน
บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

18 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 วัน 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เดอะเซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ โรงแรม เดอะเซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 25,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/9/2562

วงเงินงบประมาณ

19 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 16 กันยายน 2562 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม แมนดาริน แมนเนจ โรงแรม แมนดาริน แมนเนจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
บายเซนเตอร์ พอยซ์ บายเซนเตอร์ พอยซ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/9/2562
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

20 จัดจ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตาม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันหยง โฮเต็ล จ ากัด บริษัท ตันหยง โฮเต็ล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
การด าเนินการและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/9/2562
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ระหว่างวันท่ี 26-27 กันยายน 2562 วงเงินงบประมาณ
ณ โรงแรม ตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส และจุดผ่านแดนถาวรด่าน
ตากใบ (ท่าเรือ) อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

21 จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตาม 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ ามัด หะยียูโซะ นายมูฮ ามัด หะยียูโซะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
การด าเนินการและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 18,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/9/2562
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ระหว่างวันท่ี 26-27 กันยายน 2562 วงเงินงบประมาณ
ณ โรงแรม ตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส และจุดผ่านแดนถาวรด่าน
ตากใบ (ท่าเรือ) อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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แบบ สขร. 1

22 1. หนังสือแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) 159,858.00 159,858.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
2. หนังสือผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี 2562 และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/9/2562
(C-MEX 19) ราคาท่ีเสนอ 159,858.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 159,858.00 บาท วงเงินงบประมาณ

23 จ้างพิมพ์เอกสาร 406,262.95 406,262.95 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/9/2562
ราคาท่ีเสนอ 406,262.95 บาท ราคาท่ีจ้าง 406,262.95 บาท วงเงินงบประมาณ

24 แปลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
(พ.ศ. 2562 - 2565) ของ สมช. (สนผ.) ตามใบเสนอ คณะอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/9/2562
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงเงินงบประมาณ

ราคาท่ีเสนอ 46,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 46,500.00 บาท

25 วัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ ส าหรับจัดประชุม 7,290.06 7,290.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
วันท่ี 24 กันยายน 2562 ราคาท่ีเสนอ 7,290.06 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,290.06 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/9/2562

วงเงินงบประมาณ

26 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 วัน 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม เดอะเซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ โรงแรม เดอะเซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 25,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/9/2562

วงเงินงบประมาณ

27 จ้างพิมพ์วารสารชุดมุมมองด้านความม่ันคง 79,715.00 79,715.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/9/2562
ราคาท่ีเสนอ 79,715.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,715.00 บาท วงเงินงบประมาณ

28 จัดซ้ือกล่องพัสดุ 736.00 736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
เพ่ือบรรจุหนังสือส าหรับจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานราชการ ราคาท่ีเสนอ 736.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 736.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/9/2562
และสถานศึกษาใน 77 จังหวัด วงเงินงบประมาณ


