
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร (YEALINK CP700 Premium            4,900.00           4,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพีเค ซำวด์ ซิสเต็มส์ จ ำกัด บริษัท เอสพีเค ซำวด์ ซิสเต็มส์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
Level Portable Speakerphone) รำคำท่ีเสนอ 4,900.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,900.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 3/8/2563

วงเงินงบประมำณ

2 เช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 5 สิงหำคม 2563          17,000.00         17,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
(มหำชน) (มหำชน) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 4/8/2563
รำคำท่ีเสนอ 17,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 17,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน สันเกลียวพลำสติก เพ่ือใช้ในงำนรำชกำร          10,914.00         10,914.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอยส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ หจก.จอยส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
สนผ.(กพน.) รำคำท่ีเสนอ 10,914.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 10,914.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 6/8/2563

วงเงินงบประมำณ

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กนย.) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน            9,055.95           9,055.95 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 9,055.95 บำท รำคำท่ีจ้ำง 9,055.95 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 6/8/2563

วงเงินงบประมำณ

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน            2,500.00           2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงปทุม ฤทธ์ิบัว นำงปทุม ฤทธ์ิบัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
เพ่ือจัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ รำคำท่ีเสนอ 2,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 6/8/2563
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกำสวันเฉลิม วงเงินงบประมำณ
พระชนมพรรษำ รำยละเอียดดังน้ี
- พำนพุ่มดอกไม้สดถวำยพระพรชัยมงคลฯ จ ำนวน 1 พำน

6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน            4,000.00           4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้กชกร ฟลอริส ร้ำนดอกไม้กชกร ฟลอริส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
เพ่ือจัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ รำคำท่ีเสนอ 4,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 6/8/2563
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกำสวันเฉลิม วงเงินงบประมำณ
พระชนมพรรษำ รำยละเอียดดังน้ี
- พำนประดับพุ่มดอกไม้สด จ ำนวน 2 พำน

7 จ้ำงพิมพ์แฟ้มเอกสำร จ ำนวน 3 รำยกำร          74,900.00         74,900.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
และรำชกิจจำนุเบกษำ และรำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 7/8/2563
รำคำท่ีเสนอ 74,900.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 74,900.00  บำท วงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

8 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมระบบภำพและเสียงห้องประชุมประสงค์ สุ่นศิริ        135,000.00       135,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 135,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 135,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 7/8/2563

วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 17 รำยกำร 9,569.17 9,569.17 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
รำคำท่ีเสนอ 9,569.17 บำท รำคำท่ีจ้ำง 9,569.17 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 7/8/2563

วงเงินงบประมำณ

10 จัดจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยละเอียดตำมใบเสนอรำคำ 2,086.50 2,086.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
เลขท่ี 63-08-01 ลงวันท่ี 3 สิงหำคม 2563 เซอร์วิส จ ำกัด เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 7/8/2563

รำคำท่ีเสนอ 2,086.50 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,086.50 บำท วงเงินงบประมำณ

11 จัดจ้ำงซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองโทรสำร 1 งำน 5,938.50 5,938.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
รำยละเอียดตำมใบเสนอรำคำ เลขท่ี 63-07-11 ลงวันท่ี 14 ก.ค. 63 เซอร์วิส จ ำกัด เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 7/8/2563

รำคำท่ีเสนอ 5,938.50 บำท รำคำท่ีจ้ำง 5,938.50 บำท วงเงินงบประมำณ

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร (Webcam Avermedia Pw313            2,790.00           2,790.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
Live Streamer Cam) รำคำท่ีเสนอ 2,790.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,790.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/8/2563

วงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงผลิตส่ือวิดีทัศน์เพ่ือประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ        198,000.00       198,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุทธิดำ ม่วงรอด นำงสำวสุทธิดำ ม่วงรอด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รำคำท่ีเสนอ 198,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 198,000.00  บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 10/8/2563

วงเงินงบประมำณ

14 จัดจ้ำงผลิตเอกสำรประกอบกำรช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี            7,860.00           7,860.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยธัช ก๊อปป้ี ร้ำนชัยธัช ก๊อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ สมช. (กนย.) ำมใบเสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ 7,860.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 7,860.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 11/8/2563
ลงวันท่ี 24 กรกฎำคม 2563 วงเงินงบประมำณ

15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (พอย.) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน          30,747.62         30,747.62 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 30,747.62 บำท รำคำท่ีจ้ำง 30,747.62 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 11/8/2563

วงเงินงบประมำณ
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จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
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โดยสรุป
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

16 จ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำอำคำร 20 ช้ัน 3            8,239.00           8,239.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
รำคำท่ีเสนอ 8,239.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 8,239.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 11/8/2563

วงเงินงบประมำณ

17 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (งำนอำคำรสถำนท่ี)          33,206.00         33,206.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ่ียมรุ่งเรือง ร้ำนเอ่ียมรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมพ้ืนท่ีปฏิบัติงำนรวมท้ังปรับเปล่ียน รำคำท่ีเสนอ 33,206.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 33,206.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 11/8/2563
ทดแทนของเดิมท่ีช ำรุดเส่ือมสภำพ วงเงินงบประมำณ

18 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในงำนรำชกำร            9,200.00           9,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เปเปอร์ ซีร่ีย์ จ ำกัด บริษัท เปเปอร์ ซีร่ีย์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
กระดำษถ่ำยเอกสำร เอ4 ขนำด 80 แกรม จ ำนวน 100 รีม รำคำท่ีเสนอ 9,200.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 9,200.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 11/8/2563

วงเงินงบประมำณ

19 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร          25,000.00         25,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทำวเวอร์ โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทำวเวอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
รำคำท่ีเสนอ 25,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 25,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 11/8/2563

วงเงินงบประมำณ

20 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับใช้จัดประชุมอนุกรรมกำรเฉพำะกิจ เพ่ือทบทวน          25,000.00         25,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมอนันตรำ สยำม กรุงเทพฯ โรงแรมอนันตรำ สยำม กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
และปรับปรุงแนวทำงกำรรักษำควำมม่ันคงสถำบันหลักของชำติฯ รำคำท่ีเสนอ 25,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 25,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 13/8/2563

วงเงินงบประมำณ

21 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 112,350.00 112,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ วำยด์ จ ำกัด บริษัท ไอ วำยด์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนควำมม่ันคง เพ่ือกำรจ้ำงต่ออำยุกำรบ ำรุงรักษำ รำคำท่ีเสนอ 112,350.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 112,350.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 13/8/2563
ระบบแม่ข่ำยเสมือน (VM Ware) วงเงินงบประมำณ

22 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร        155,000.00       155,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ วำยด์ จ ำกัด บริษัท ไอ วำยด์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนควำมม่ันคง เพ่ือกำรจ้ำงซ่อมแซมอุปกรณ์ส ำรอง รำคำท่ีเสนอ 155,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 155,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 13/8/2563
ไฟฟ้ำภำยในห้องแม่ข่ำย สมช.ท ำเนียบรัฐบำล วงเงินงบประมำณ

23 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กนย.) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน          13,435.27         13,435.27 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
รำคำท่ีเสนอ 13,435.27 บำท รำคำท่ีจ้ำง 13,435.27 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 14/8/2563

วงเงินงบประมำณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

24 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กนย.) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน            2,739.20           2,739.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ วำยด์ จ ำกัด บริษัท ไอ วำยด์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 2,739.20 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,739.20 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 14/8/2563

วงเงินงบประมำณ

25 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร ดังน้ี        300,937.50       300,937.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
1. HP CB436A สีด ำ จ ำนวน 5 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 300,937.50 บำท รำคำท่ีจ้ำง 300,937.50 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 14/8/2563
2. HP CC530A สีด ำ จ ำนวน 5 กล่อง วงเงินงบประมำณ
3. HP CC531A สีฟ้ำ จ ำนวน 5 กล่อง
4. HP CC532A สีเหลือง จ ำนวน 5 กล่อง
5. HP CC533A สีชมพู จ ำนวน 5 กล่อง
6. HP CF360A สีด ำ จ ำนวน 5 กล่อง
7. HP CF361A สีฟ้ำ จ ำนวน 5 กล่อง
8. HP CF362A สีเหลือง จ ำนวน 5 กล่อง
9. HP CF363A สีชมพู จ ำนวน 5 กล่อง
10. HP CF281A สีด ำ จ ำนวน 5 กล่อง
11. HP CF287A สีด ำ จ ำนวน 5 กล่อง
รวมจ ำนวน 55 กล่อง

26 จ้ำงเช่ำห้องประชุม เช่ำอุปกรณ์ Tele Conference (กภช.)          64,365.00         64,365.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริม รำคำท่ีเสนอ 64,365.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 64,365.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 17/8/2563
พ้ืนท่ีหลำกหลำยทำงควำมเช่ือ ระหว่ำงวันท่ี 20-21 สิงหำคม 2563 วงเงินงบประมำณ
ณ โรงแรมอนันตรำ รำชด ำริ กรุงเทพฯ

27 จัดจ้ำงรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ เพ่ือกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร            6,600.00           6,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ศุภสุทธิเวช นำยสมชำย ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมพ้ืนท่ีหลำกหลำยทำงควำมเช่ือ รำคำท่ีเสนอ 6,600.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 6,600.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 17/8/2563
ระหว่ำงวันท่ี 20-21 สิงหำคม 2563 ณ โรงแรมอนันตรำ รำชด ำริ วงเงินงบประมำณ
กรุงเทพฯ

28 จัดจ้ำงเช่ำรถยนต์โดยสำรฯ ณ จังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงวันท่ี 18-19            9,000.00           9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์พงษ์  จินดำวงส์ นำยณัฏฐ์พงษ์  จินดำวงส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
สิงหำคม 2563 รวมระยะเวลำ 2 วัน จ ำนวน 1 คัน ตำมใบเสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ 9,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 9,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 17/8/2563
ลงวันท่ี 12 สิงหำคม 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 9,000.- บำท วงเงินงบประมำณ
(เก้ำพันบำทถ้วน) ซ่ึงรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

29 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร ดังน้ี        460,602.90       460,602.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
1. HP W9190MC สีด ำ จ ำนวน 3 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 460,602.90 บำท รำคำท่ีจ้ำง 460,602.90 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18/8/2563
2. HP W9191MC สีฟ้ำ จ ำนวน 3 กล่อง วงเงินงบประมำณ
3. HP W9192MC สีเหลือง จ ำนวน 3 กล่อง
4. HP W9193MC สีชมพู จ ำนวน 3 กล่อง
5. HP W2040A สีด ำ จ ำนวน 20 กล่อง
6. HP W2041A สีฟ้ำ จ ำนวน 20 กล่อง
7. HP W2042A สีเหลือง จ ำนวน 20 กล่อง
8. HP W2043A สีชมพู จ ำนวน 20 กล่อง
รวมจ ำนวน 92 กล่อง

30 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในงำนรำชกำร จ ำนวน 22 รำยกำร            3,616.20           3,616.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
รำคำท่ีเสนอ 3,616.20 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,616.20 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 19/8/2563

วงเงินงบประมำณ

31 จัดจ้ำงท ำตรำยำง เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน            1,369.60           1,369.60 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลตรำยำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลตรำยำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- กบค. จ ำนวนเงิน 973.70 บำท และกำรพิมพ์ และกำรพิมพ์ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 20/8/2563
- พอย. จ ำนวนเงิน 395.90 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,369.60 บำท รำคำท่ีจ้ำง 1,369.60 บำท วงเงินงบประมำณ

32 จัดซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำรเอ 4 (กตป.) จ ำนวน 300 รีม          28,248.00         28,248.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 20/8/2563
รำคำท่ีเสนอ 28,248.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 28,248.00 บำท วงเงินงบประมำณ

33 จ้ำงพิมพ์แฟ้มเอกสำร (สตป.) จ ำนวน 4,000 เล่ม          87,740.00         87,740.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
และรำชกิจจำนุเบกษำ และรำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 20/8/2563
รำคำท่ีเสนอ 87,840.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 87,840.00 บำท วงเงินงบประมำณ

34 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กบค.) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน          13,831.96         13,831.96 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
รำคำท่ีเสนอ 13,831.96 บำท รำคำท่ีจ้ำง 13,831.96 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 20/8/2563

วงเงินงบประมำณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

35 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร          32,592.20         32,592.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
รำคำท่ีเสนอ 32,592.20 บำท รำคำท่ีจ้ำง 32,592.20 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 20/8/2563

วงเงินงบประมำณ

36 จ้ำงรถโดยสำรปรับอำกำศ (กนย.) เพ่ือเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุม            9,000.00           9,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เค-แมน ดีสตริบิวช่ัน จ ำกัด บริษัท เค-แมน ดีสตริบิวช่ัน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
คณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนท่ี ระหว่ำงวันท่ี 24-25 ส.ค.63 รำคำท่ีเสนอ 9,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 9,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 21/8/2563
ณ จังหวัดระยอง วงเงินงบประมำณ

37 จ้ำงพิมพ์หนังสือท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำพ้ืนท่ี เพ่ือเสริมควำมม่ันคง        256,800.00       256,800.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ ำนวน 2 รำยกำร และรำชกิจจำนุเบกษำ และรำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 21/8/2563

รำคำท่ีเสนอ 256,800.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 256,800.00 บำท วงเงินงบประมำณ

38 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร          67,260.00         67,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
รำคำท่ีเสนอ 67,260.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 67,260.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/8/2563

วงเงินงบประมำณ

39 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร            6,711.04           6,711.04 เฉพำะเจำะจง บริษัท INTERLINK COMMUNICATION บริษัท INTERLINK COMMUNICATION มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
1. CAT5E UTP ENHANCEO CABLE (350MHz) CMR PUBLIC COMPANY LIMITED PUBLIC COMPANY LIMITED เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/8/2563
2. CAT5E LOCKING PLUG BOOT, BLUE 1(0PCS./PKG) N รำคำท่ีเสนอ 90,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 90,000 บำท วงเงินงบประมำณ

40 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กมท.) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน          10,459.50         10,459.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
รำคำท่ีเสนอ 10,459.50 บำท รำคำท่ีจ้ำง 10,459.50 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/8/2563

วงเงินงบประมำณ

41 จัดซ้ือซองเอกสำร (กมท.) เพ่ือใช้ในกำรปฎิบัติงำนของหน่วยงำน            2,290.00           2,290.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
1. ซองครุฑสีขำว ขนำดดีแอล จ ำนวน 500 ซอง องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/8/2563
2. ซองครุฑสีน้ ำตำล ขนำดดีแอล จ ำนวน 300 ซอง รำคำท่ีเสนอ 2,290.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,290.00 บำท วงเงินงบประมำณ
3. ซองครุฑสีขำว ขนำดซี5 ขนำด 300 ซอง
4. ซองครุฑสีน้ ำตำล ขนำดซี5 ขนำด 200 ซอง
5. ซองครุฑสีน้ ำตำล ขนำดซี4 ไม่ขยำยข้ำง ขนำด 200 ซอง
6. ซองครุฑสีน้ ำตำล ขนำดซี4 ขยำยข้ำง ขนำด 200 ซอง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

42 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร          48,952.50         48,952.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
รำคำท่ีเสนอ 48,952.50 บำท รำคำท่ีจ้ำง 48,952.50 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/8/2563

วงเงินงบประมำณ

43 จัดจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยละเอียดตำมใบเสนอรำคำ            2,086.50           2,086.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
เลขท่ี 63-08-13 ลงวันท่ี 20 สิงหำคม 2563 เซอร์วิส จ ำกัด เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24/8/2563

รำคำท่ีเสนอ 2,086.50 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,086.50 บำท วงเงินงบประมำณ

44 จัดจ้ำงเช่ำห้องประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตำนี จ ำนวน 1 งำน          20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรม ซี.เอส.ปัตตำนี โรงแรม ซี.เอส.ปัตตำนี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ในวันท่ี 30 สิงหำคม 2563 โดยเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 ห้อง ต่อ 1 วัน (บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ ำกัด) (บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ ำกัด) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 25/8/2563
จ ำนวน 1 วัน รวมเป็นเงิน 20,000.- บำท (สองหม่ืนบำทถ้วน) รำคำท่ีเสนอ 20,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 20,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ
ซ่ึงรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

45 จัดจ้ำงเช่ำรถยนต์โดยสำรฯ ณ จังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงวันท่ี 29-30 ส.ค. 63          27,000.00         27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์พงษ์ จินดำวงศ์ นำยณัฏฐ์พงษ์ จินดำวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รวมระยะเวลำ 2 วัน จ ำนวน 3 คัน ตำมใบเสนอรำคำ ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63 รำคำท่ีเสนอ 27,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 27,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 25/6/2563
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 27,000.- บำท (สองหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน) ซ่ึงรวมภำษี วงเงินงบประมำณ
มูลค่ำเพ่ิมแล้ว

46 เช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 26 สิงหำคม 2563          25,000.00         25,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทำวเวอร์ โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทำวเวอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
รำคำท่ีเสนอ 25,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 25,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 25/6/2563

วงเงินงบประมำณ

47 จัดซ้ือซองเอกสำร (กมท.)              800.00              800.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
- ซองครุฑสีน้ ำตำล ขนำด 11x17 น้ิว ขยำยข้ำง ขนำด 100 ซอง องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 25/8/2563

รำคำท่ีเสนอ 800.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 800.00 บำท วงเงินงบประมำณ

48 จัดซ้ือหนังสือ รับ - ส่ง (พอย.)            4,494.00           4,494.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมวิริยะกิจ จ ำกัด บริษัท สยำมวิริยะกิจ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน รำคำท่ีเสนอ 4,494.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,494.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 25/8/2563
1. หนังสือรับ (สีน้ ำตำล) ขนำด 30x21.7 ซม. จ ำนวน 15 เล่ม วงเงินงบประมำณ
2. หนังสือส่ง (สีน้ ำตำล) ขนำด 30x21.7 ซม. จ ำนวน 15 เล่ม



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

49 จัดจ้ำงเช่ำห้องประชุม ณ โรงแรม ไมด้ำ แกรนด์ โฮเทล ทวำรวดี          40,000.00         40,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออร่ำ ดรีม จ ำกัด บริษัท ออร่ำ ดรีม จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จ ำนวน 1 งำน ในวันระหว่ำงวันท่ี 31 สิงหำคม - 3 กันยำยน 2563 (โรงแรม ไมด้ำ แกรนด์ โอเทล ทวำรวดี) (โรงแรม ไมด้ำ แกรนด์ โอเทล ทวำรวดี) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 26/8/2563
โดยเช่ำห้องประชุม จ ำนวน 1 ห้อง ต่อ 1 วัน จ ำนวน 4 วัน รำคำท่ีเสนอ 40,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 40,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ
รวมเป็นเงิน 40,000.- บำท (ส่ีหม่ืนบำทถ้วน) ซ่ึงรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว

50 จัดซ้ือของท่ีระลึก กภช. เพ่ือกำรเข้ำเย่ียมคำรวะและหำรือข้อรำชกำร            3,000.00           3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ของ นำยSeyed Reza Nobakht เอกอัครรำชทูตอิหร่ำนประจ ำประเทศไทย รำคำท่ีเสนอ 3,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 26/8/2563
ในวันพุธท่ี 26 สิงหำคม 2563 ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลำ ช้ัน 2 วงเงินงบประมำณ
สมช. ท ำเนียบรัฐบำล

51 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร          78,433.14         78,433.14 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
รำคำท่ีเสนอ 78,433.14 บำท รำคำท่ีจ้ำง 78,433.14 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 26/8/2563

วงเงินงบประมำณ

52 จ้ำงผลิตเอกสำร จ ำนวน 4 รำยกำร          33,050.00         33,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสโกถ่ำยเอกสำร ร้ำนบอสโกถ่ำยเอกสำร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
รำคำท่ีเสนอ 33,050.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 33,050.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 26/8/2563

วงเงินงบประมำณ

53 พิมพ์หนังสือคู่มือฝึกอบรมหลักสูตรควำมม่ันคงศึกษำ (ระดับต้น)          17,976.00         17,976.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
และใบประกำศนียบัตร และรำชกิจจำนุเบกษำ และรำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 26/8/2563

รำคำท่ีเสนอ 17,976.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 17,976.00 บำท วงเงินงบประมำณ

54 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงในพ้ืนท่ี เพ่ือปฏิบัติรำชกำร          40,000.00         40,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอติชำติ พลำยแก้ว นำยอติชำติ พลำยแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
จ ำนวน 3 คัน/4 วัน รำคำท่ีเสนอ 40,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 40,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 26/8/2563

วงเงินงบประมำณ

55 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในโครงกำร จ ำนวน 9 รำยกำร          18,396.44         18,396.44 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2563
รำคำท่ีเสนอ 18,396.44 บำท รำคำท่ีจ้ำง 18,396.44 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 26/8/2563

วงเงินงบประมำณ

56 จ้ำงเช่ำห้องประชุม (กมท.) เพ่ือกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ          20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
สถำนกำรณ์ท่ีส่งผลต่อกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล คร้ังท่ี1/2563 รำคำท่ีเสนอ 20,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 20,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/8/2563
วันท่ี 28 สิงหำคม 2563 ณ โรงแรมอนันตรำ สยำม กรุงเทพฯ วงเงินงบประมำณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

57 เช่ำห้องประชุม ส ำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร          80,000.00         80,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อำร์คำเดีย โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อำร์คำเดีย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
หำดในทอน หำดในทอน เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/8/2563
รำคำท่ีเสนอ 80,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 80,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ

58 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือสนับสนุนภำรกิจโครงกำรอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ            3,400.00           3,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ วำยด์ จ ำกัด บริษัท ไอ วำยด์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
อินเตอร์เน็ตแบบพกพำ รำคำท่ีเสนอ 3,400.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,400.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/8/2563

วงเงินงบประมำณ

59 ซ้ือของท่ีระลึก จ ำนวน 1 รำยกำร            3,500.00           3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร นำงนิติกำญจน์ พวงประสำทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
รำคำท่ีเสนอ 3,500.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,500.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/8/2563

วงเงินงบประมำณ

60 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในงำนรำชกำร (กบส.) จ ำนวน 13 รำยกำร            3,192.78           3,192.78 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
รำคำท่ีเสนอ 3,192.78 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,192.78 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 27/8/2563

วงเงินงบประมำณ

61 ซ่อมแซมวำล์วท่อส่งน้ ำเย็นพร้อมหุ้มฉนวนเคร่ืองปรับอำกำศแบบรวมศูนย์        498,085.00       498,085.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
อำคำร สมช. (ช้ันใต้ดิน-ช้ัน4) ดังน้ี เซอร์วิส เซอร์วิส เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 28/8/2563
1.) ร้ือวำล์วเดิมพร้อมติดต้ังทดแทน รำคำท่ีเสนอ 498,085.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 498,085.00 บำท วงเงินงบประมำณ
2.) ร้ือฉนวนเดิมพร้อมติดต้ังฉนวนใหม่

62 เช่ำห้องประชุม 1 วัน/ห้อง จัดอบรมวันท่ี 9 กันยำยน 2563          20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
(บริษัท สยำมธำนีโฮเต็ล(1988) จ ำกัด) (บริษัท สยำมธำนีโฮเต็ล(1988) จ ำกัด) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/8/2563
รำคำท่ีเสนอ 20,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 20,000.00 บำท วงเงินงบประมำณ

63 เช่ำรถบัสปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน/4 วัน          45,000.00         45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รำคำท่ีเสนอ 45,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 45,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/8/2563

วงเงินงบประมำณ

64 เช่ำรถบัสโดยสำรพร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิงและหนักงำนขับรถ จ ำนวน 1 คัน/2 วัน         20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ด้ับเบ้ิลยูคำร์โก้เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท ด้ับเบ้ิลยูคำร์โก้เซอร์วิส จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ระหว่ำงวันท่ี 10-11 กุมภำพันธ์ 2563 รำคำท่ีเสนอ 20,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 20,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/8/2563

วงเงินงบประมำณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

65 เช่ำห้องประชุมส ำหรับจัดประชุม จ ำนวน 1 ห้อง/1 วัน          15,000.00         15,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ในวันท่ี 11 กันยำยน 2563 รำคำท่ีเสนอ 15,000.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 15,000.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/8/2563

วงเงินงบประมำณ

66 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงในพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติรำชกำร            3,300.00           3,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ นำงวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
รำคำท่ีเสนอ 3,300.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,300.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/8/2563

วงเงินงบประมำณ

67 จัดจ้ำงท ำตรำยำง เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน            2,214.90           2,214.90 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลตรำยำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลตรำยำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
- ส ำนักงำนประสำนงำนกลำง ศบค. จ ำนวนเงิน 652.70 บำท และกำรพิมพ์ และกำรพิมพ์ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/8/2563
- ฝอ.รอง ลมช. จ ำนวนเงิน 1,562.20 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,214.90 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,214.90 บำท วงเงินงบประมำณ

68 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร        197,950.00       197,950.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ำกัด บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนควำมม่ันคง เพ่ือกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำและ รำคำท่ีเสนอ 197,950.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 197,950.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/8/2563
ซ่อมแซมห้องประชุมจิร วิชิตสงครำม (ศูนย์รำชกำร) วงเงินงบประมำณ

69 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 งำน รำยละเอียดตำมใบเสนอรำคำ            6,045.50           6,045.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
เลขท่ี 63-08-21 JOB REF. 63817 วันท่ี 26 สิงหำคม 2563 เซอร์วิส จ ำกัด เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/8/2563

รำคำท่ีเสนอ 6,045.50 บำท รำคำท่ีจ้ำง 6,045.50 บำท วงเงินงบประมำณ

70 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 งำน รำยละเอียดตำมใบเสนอรำคำ            3,959.00           3,959.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2563
เลขท่ี 63-08-21 JOB REF. 63817 วันท่ี 26 สิงหำคม 2563 เซอร์วิส จ ำกัด เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 31/8/2563

รำคำท่ีเสนอ 3,959.00 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,959.00 บำท วงเงินงบประมำณ


