
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ณ          27,000.00         27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 6 - 8 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลา     ราคาท่ีเสนอ 27,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2562
3 วัน จ้านวน 2 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 27,000.-บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

2 จัดจ้างเหมาบริการต้าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          75,000.00         75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิวัติ  ดีพัฒนกุล นายปฏิวัติ  ดีพัฒนกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 97/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 75,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2562
ท่ีส้านัก/กองก้าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

3 จัดจ้างเหมาบริการต้าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          75,000.00         75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลรัตน์  ทิพย์สวรรค์ นางสาวชวัลรัตน์  ทิพย์สวรรค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 98/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 75,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2562
ท่ีส้านัก/กองก้าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

4 จัดจ้างเหมาบริการต้าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง พลเอก สุวิชา แก้วรุ่งเรือง พลเอก สุวิชา แก้วรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 99/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 100,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/11/2562
ท่ีส้านัก/กองก้าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

5 จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมค่าตกแต่ง (สภช.)          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทไซน่า มิลเลนเนียม บริษัท เกรทไซน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนความร่วมมือทางวิชาการ (ไทยแลนด์) จ้ากัด (ไทยแลนด์) จ้ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/11/2562
ในการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในภูมิภาคอ่างเบงกอล ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000 บาท วงเงินงบประมาณ
ในวันศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้้า

6 การจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (สภช.) เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ            5,702.81           5,702.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือขับเคล่ือนความร่วมมือทางวิชาการในการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติ ราคาท่ีเสนอ 5,702.81 บาท ราคาท่ีจ้าง 5,702.81 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/11/2562
ในภูมิภาคอ่างเบงกอล ในวันศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 วงเงินงบประมาณ
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้้า กรุงเทพฯ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1
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แบบ สขร. 1

7 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี          26,400.00         26,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค แมน ดีสตริบิวช่ัน จ้ากัด บริษัท เค แมน ดีสตริบิวช่ัน จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ในวันท่ี 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลา 3 วัน จ้านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอ 26,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 26,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/11/2562
ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน วงเงินงบประมาณ
26,400.-บาท (สองหม่ืนหกพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

8 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ณ          58,500.00         58,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 11 - 14 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะ ราคาท่ีเสนอ 58,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 58,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/11/2562
เวลา 4 วัน จ้านวน 4 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 1 พ.ย. 62 วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 58,500.-บาท (ห้าหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

9 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ้านวน 1 งาน          30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ในวันท่ี 12 - 13 พฤศจิกายน 2562 โดยเช่าห้องประชุมจ้านวน 1 ห้อง (บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ้ากัด) (บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ้ากัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/11/2562
ต่อ 1 วัน จ้านวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

10 การจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (สนผ.)          14,459.19         14,459.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ราคาท่ีเสนอ 14,459.18 บาท ราคาท่ีจ้าง 14,459.18 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/11/2562

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างสูบส่ิงปฏิกูลใส่จุลินทรีย์ย่อยสลาย และล้างท้าความสะอาด          62,250.00         62,250.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา  ชมะรัตน์ นายธนา  ชมะรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ปลายท่อส่งปฏิกูลและท่อส่งน้้าเสีย (งานอาคารสถานท่ี) ราคาท่ีเสนอ 62,250.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 62,250.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/11/2562

วงเงินงบประมาณ

12 จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ (สชป.) จัดโครงการการเดินทางติดตาม 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
และประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในแผนความม่ันคงแห่งชาติ ราคาท่ีเสนอ 21,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/11/2562
ทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) พ้ืนท่ีด้านอันดามัน ระหว่างวันท่ี วงเงินงบประมาณ
25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพังงา น้ัน

13 การจัดจ้างท้าตรายาง (ฝอ.รอง ลมช.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ            1,637.10           1,637.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สากลตรายาง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สากลตรายาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
หน่วยงาน และการพิมพ์ และการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/11/2562

ราคาท่ีเสนอ 1,637.10 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,637.10 บาท วงเงินงบประมาณ

14 เช่าห้องประชุม ส้าหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม แมนดาริน แมนเนจ โรงแรม แมนดาริน แมนเนจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
บายเซนเตอร์พอยซ์ บายเซนเตอร์พอยซ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/11/2562
ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร. 1

15 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานอาคาร สมช. และ ศูนย์ราชการฯ          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภะ  จรูญภาค นายสุภะ  จรูญภาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
(งานอาคารสถานท่ี) ราคาท่ีเสนอ 90,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/11/2562

วงเงินงบประมาณ

16 จ้างซ่อมแซมห้องท้างาน รอง สมช. (งานอาคารสถานท่ี)          23,000.00         23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา  ชมะรัตน์ นายธนา  ชมะรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
ราคาท่ีเสนอ 23,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 23,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/11/2562

วงเงินงบประมาณ

17 จัดจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ของ ฝอ.ลมช. ตามใบเสนอราคาเลขท่ี            1,070.00           1,070.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
002/61598 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ราคาท่ีเสนอ 1,070.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,070.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/11/2562
1,070 บาท (หน่ึงพันเจ็ดสิบบาท) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว วงเงินงบประมาณ

18 จ้างพิมพ์หนังสือ        159,430.00       159,430.00 เฉพาะเจาะจง ส้านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส้านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
-แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล จ้านวน 1,000 เล่ม และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/11/2562
-พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ราคาท่ีเสนอ 159,430.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 159,430.00 บาท วงเงินงบประมาณ
จ้านวน 5,000 เล่ม

19 จัดซ้ือของท่ีระลึก สภช. เพ่ือการเข้าเย่ียมคารวะและหารือข้อราชการ            3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ของ นาย Frederic Van Leeuw อัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักร ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/11/2562
เบลเย่ียม ในวันศุกร์ท่ี 15 พ.ย. 2562 ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา วงเงินงบประมาณ
ช้ัน 2 สมช. ท้าเนียบรัฐบาล

20 จัดจ้างเช่าห้องประชุม โรงแรมระวีกัลยา ในวันจันทร์ท่ี 25 พ.ย. 62            3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมระวีกัลยา โรงแรมระวีกัลยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ระยะเวลา 1 วัน จ้านวน 1 งาน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/11/2562
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว วงเงินงบประมาณ

21 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส้าหรับใช้ในการเดินทางในพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติราชการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวีรินท์  อรรถไกรรัตน์ นางวีรินท์  อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 13,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/11/2562

วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

22 จ้างซักพรมปูพ้ืน รวมพ้ืนท่ี 5,060 ตร.ฟ.          43,322.16         43,322.16 เฉพาะเจาะจง Maxicare Coit Co.,Ltd Maxicare Coit Co.,Ltd มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ราคาท่ีเสนอ 43,322.16 บาท ราคาท่ีจ้าง 43,322.16 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/11/2562
- ห้องประชุมศรีวิสารวาจา วงเงินงบประมาณ
- ห้องรับรองสิทธิเศวตศิลา
- ห้องรับรองนายก
- โถงหน้าห้องประชุมวิจิตรวาทการ
- ห้องรับรองช้ัน 1 
- ห้องประชุมช้ัน 1
(งานอาคารสถานท่ี)

23 หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ้านวน 9 ราย          93,036.50         93,036.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ้ากัด บริษัท โฟนิกซ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 93,036.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 93,036.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/11/2562

วงเงินงบประมาณ

24 จัดซ้ือของท่ีระลึก (สภช.)            3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือเข้าเย่ียมคารวะและหารือข้อราชการของ นางสุจิตรา ดูไร ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,0500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/11/2562
(H.E. MS. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตอินเดียประจ้าประเทศไทย วงเงินงบประมาณ
ในวันจันทร์ท่ี ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องรับรองสิทธิเศวตศิลา ช้ัน ๒ สมช. ท้าเนียบรัฐบาล

25 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย ขนาดดีแอล กระดาษสีขาว 100 แกรม            6,420.00           6,420.00 เฉพาะเจาะจง ส้านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส้านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ตราส้านักนายกสอดสีน้้าเงินเข้ม ป๊ัมทอง ดุนนูน ข้อความป๊ัมทอง และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/11/2562
จ้านวน 1,000 ซอง ราคาท่ีเสนอ 6,420.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,420.00 บาท วงเงินงบประมาณ

26 งานจ้างบ้ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารส้านักงาน          32,225.00         32,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ้ากัด บริษัท ไอ วายด์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
สภาความม่ันคงแห่งชาติ จ้านวน 36 ตัว ราคาท่ีเสนอ 72,225.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 72,225.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/11/2562
อาคาร 20 ช้ัน 3 จ้านวน 5 ตัว เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับเฝ้าติดตาม วงเงินงบประมาณ
จ้านวน 3 ชุด ระยะเวลาด้าเนินการ ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2562 - 
เดือนกันยายน 2563

27 จัดซ้ือของท่ีระลึก (สภช.)          11,728.00         11,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือการเดินทางในการประชุมคณะท้างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ราคาท่ีเสนอ 11,728.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 11,728.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/11/2562
ด้านความม่ันคงระหว่างไทย - อินเดีย คร้ังท่ี ๑๒ วงเงินงบประมาณ
( ๑๒th Thailand - india Joint Working Group on Security 
Cooperation: JWG - SC) ระหว่างวันท่ี ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

28 การจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (สภช.)            8,638.61           8,638.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือการเดินทางในการประชุมคณะท้างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ราคาท่ีเสนอ 8,638.61 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,638.61 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/11/2562
ด้านความม่ันคงระหว่างไทย - อินเดีย คร้ังท่ี ๑๒ วงเงินงบประมาณ
( ๑๒th Thailand - india Joint Working Group on Security 
Cooperation: JWG - SC) ระหว่างวันท่ี ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

29 จัดซ้ือของท่ีระลึก (สชป.)            7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะท้างานประเมินผลการทดลอง ราคาท่ีเสนอ 7,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/11/2562
ขยายเวลาด่านกรมศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม ระหว่างไทย - มาเลเซีย วงเงินงบประมาณ
คร้ังท่ี 2/2562 ระหว่างวันท่ี 11 - 12 ธันวาคม 2562 
ณ เมืองยะโฮร์บารู มาเลเซีย

30 จ้างบ้ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้          19,688.00         19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเวียง จ้ากัด บริษัท บุญเวียง จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
อาคาร สมช. และอาคาร 20 ช้ัน 3 ราคาท่ีเสนอ 19,688.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 19,688.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/11/2562

วงเงินงบประมาณ

31 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี          42,900.00         42,900.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ระหว่างวันท่ี 2 - 5 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 วัน จ้านวน 3 คัน ราคาท่ีเสนอ 42,900.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 42,900.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/11/2562
ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน วงเงินงบประมาณ
42,900.-บาท (ส่ีหม่ืนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

32 จัดซ้ือของท่ีระลึก (สภช.)          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือการเดินทางในการประชุมคณะท้างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/11/2562
ด้านความม่ันคงระหว่างไทย - อินเดีย คร้ังท่ี ๑๒ วงเงินงบประมาณ
( ๑๒th Thailand - india Joint Working Group on Security 
Cooperation: JWG - SC) ระหว่างวันท่ี ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

33 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร สมช. ขนาดพ้ืนท่ี 111.50 เมตร          83,625.00         83,625.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภะ จรูญภาค นายสุภะ จรูญภาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
(งานอาคารสถานท่ี) ราคาท่ีเสนอ 83,625.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 83,625.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/11/2562

วงเงินงบประมาณ

34 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ            9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 2 - 3 ธ.ค. 62 รวมระยะเวลา 2 วัน ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/11/2562
จ้านวน 1 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 21 พ.ย. 62 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน วงเงินงบประมาณ
9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว


