
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในพ้ืนท่ี          54,000.00          54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ปัตตานี ต้ังแต่วันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 54,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 54,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/5/2562
รวมระยะเวลา 4 วัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 29 เมษายน 2562 วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 54,000.-บาท (ห้าหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)

2 จ้างแปลพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล          34,000.00          34,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร  อุ่นหิรัญสกุล นางสาวณัฐพร  อุ่นหิรัญสกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
พ.ศ. 2562 (จ้านวน 1 ฉบับ) ราคาท่ีเสนอ 34,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 34,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/5/2562

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศเพ่ือใช้ในวันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2562            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ้ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/5/2562

วงเงินงบประมาณ

4 เช่าห้องประชุม ส้าหรับใช้ในโครงการสัมมนาวิชาการด้านความม่ันคงศึกษา          12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้้า โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 12,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 12,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/5/2562

วงเงินงบประมาณ

5 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ้านวน 1 งาน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ้ากัด บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 โดยเช่าห้องประชุม (โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี) (โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/5/2562
จ้านวน 1 ห้อง จ้านวน 1 วัน ราคา 15,000.-บาทต่อวันต่อห้อง ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 15,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

6 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ้านวน 4 คัน ส้าหรับใช้ใน 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมารุต สร้างถ่ิน นายมารุต สร้างถ่ิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
การเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 9 - 11 พ.ค. 2562 ราคาท่ีเสนอ 12,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 12,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/5/2562

วงเงินงบประมาณ

7 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่วันท่ี 12 - 17 พฤษภาคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 90,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/5/2562
รวมระยะเวลา 5 วัน จ้านวน 5 คัน ตามใบเสนอราคา วงเงินงบประมาณ
ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 90,000.-บาท
(เก้าหม่ืนบาทถ้วน)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี ๗ มิถุนำยน 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 พฤษภำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

8 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส้าหรับใช้ในโครงการประชุมส่วนราชการ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริมวิทย์ มุเส็มสะเดา นายเสริมวิทย์ มุเส็มสะเดา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือติดตามรับฟังและประเมินสถานการณ์ชาวรัชเซียในไทย ราคาท่ีเสนอ 67,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 67,900.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/5/2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือด้านความม่ันคง วงเงินงบประมาณ
ระหว่างไทยกับสหพันธรัฐเซีย คร้ังท่ี1/2562 และการลงพ้ืนท่ีตรวจ
สอบอิทธิพลชาวรัสเซียในจังหวัดภูเก็ต จ้านวน 5 คัน/3 วัน

9 เช่าห้องประชุม ส้าหรับการจัดประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท โรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
เพ่ือติดตามรับฟังและประเมินสถานการณ์ชาวรัสเซียในไทย หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/5/2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือด้านความม่ันคง ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
ระหว่างไทยกับสหพันธรัฐเซีย คร้ังท่ี1/2562 จ้านวน 2 วัน

10 วัสดุส้านักงาน จ้านวน 5 รายการ 8,017.26 8,017.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 8,017.26 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,017.26 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/5/2562

วงเงินงบประมาณ

11 ของขวัญ (จานโชว์เบญจรงค์ ขนาด 10 น้ิว บรรจุกล่องผ้าไหม 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
จ้านวน 1 ช้ิน) ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/5/2562

วงเงินงบประมาณ

12 เช่าห้องประชุม ส้าหรับใช้ในโครงการประชุมเพ่ือศึกษา ประเมิน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
และติดตามสถานการณ์ความม่ันคงเก่ียวกับการบริหารจัดการผู้หลบหนี ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/5/2562
เข้าเมืองในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) จ้านวน 2 วัน วงเงินงบประมาณ

13 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        542,152.50        542,152.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท KEOLIS จ้ากัด บริษัท KEOLIS จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ณ ราชอาณาจักรเบลเย่ียม และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ AVENUE DE B EJAR 5 AVENUE DE B EJAR 5 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/5/2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบเสนอราคาเลขท่ี - ลงวันท่ี 22 เม.ย. 62 ราคาท่ีเสนอ 542,152.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 542,152.50 บาท วงเงินงบประมาณ
ต้ังแต่วันท่ี 21 - 25 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 5 วัน จ้านวน 3 คัน
รวมเป็นจ้านวนเงินท้ังส้ิน 542,152.50 บาท ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท้ังปวง

14 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ้านวน 1 งาน ส้าหรับใช่ใน          91,000.00          91,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
การเดินทางไปราชการ กรุงเทพฯ - ตราด - จันทบุรี ราคาท่ีเสนอ 91,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 91,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/5/2562
วันท่ี 20 - 23 พฤษภาคม 2562 วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

15 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          36,000.00          36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี 20-23 พ.ค. 62 ราคาท่ีเสนอ 36,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 36,00.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/5/2562
รวมระยะเวลา 4 วัน จ้านวน 2 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 6 พ.ค. 62 วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 36,000.-บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน)

16 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้ในวันท่ี 27-28 พฤษภาคม 2562          18,000.00          18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 18,00.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/5/2562

วงเงินงบประมาณ

17 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ            6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ราคาท่ีเสนอ 6,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/5/2562
ระหว่างวันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 วัน วงเงินงบประมาณ
จ้านวน 1 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน)

18 ของขวัญ (กล่องทองเต็มแปดเหล่ียม ขนาด 7*9 น้ิว พร้อมกล่องแดง)            2,912.00            2,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 2,912.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,912.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/5/2562

วงเงินงบประมาณ
19 ซ้ือของท่ีระลึก(เรือสุพรรณหงส์พิวเตอร์พร้อมกล่อง) จ้านวน 1 ช้ิน            9,900.00            9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562

ราคาท่ีเสนอ 9,900.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 9,900.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/5/2562
วงเงินงบประมาณ

20 จัดซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในราชการของส้านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ          15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
(สปภ.) ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 13 พ.ค. 2562 จ้านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/5/2562
จ้านวน 15 ชุด รวมเป็นจ้านวนเงินท้ังส้ิน 15,000.- บาท วงเงินงบประมาณ
(หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

21 กระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมปักโลโก้ ขนาดโลโก้ไม่เกิน 6x6.5 ซม.          18,000.00          18,000.00 เฉพาะเจาะจง บรืษัท เค.พี.เอส. พรีเม่ียมโปรดักส์ จ้ากัด บรืษัท เค.พี.เอส. พรีเม่ียมโปรดักส์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 18,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/5/2562

วงเงินงบประมาณ

22 เช่ายานพาหนะ จ้านวน 3 คัน/3 วัน          52,800.00          52,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช นายสมชาย  ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
-รถตู้ปรับอากาศ จ้านวน 2 คันx3 วัน ราคาท่ีเสนอ 52,800.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 52,800.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/5/2562
-รถบัสปรับอากาศ จ้านวน 1 คันx3 วัน วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

23 ซ้ือของท่ีระลึก (ชุดกาแฟใหญ่ บรรจุกล่องผ้าไหม) จ้านวน 2 ช้ิน          10,000.00          10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/5/2562

วงเงินงบประมาณ

24 เช่าห้องประชุม ส้าหรับใช้ในโครงการสัมมนาวิชาการ เร่ืองการช้ีแจงผล 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับประเด็นความเห็นและความต้องการของผู้เห็น ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/5/2562
ต่างจากรัฐต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ้านวน 1 วัน วงเงินงบประมาณ

25 ซ้ือวัสดุส้านักงาน ส้าหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา            5,444.68            5,444.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนา เพ่ือเสริมความม่ันคงประจ้าปี 2562 ราคาท่ีเสนอ 5,444.68 บาท ราคาท่ีจ้าง 5,444.68 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/5/2562
(รุ่นท่ี 2) จ้านวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณ
       


