
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          60,387.00         60,387.00 เฉพาะเจาะจง Triple "S" Tour & Travels LTD Triple "S" Tour & Travels LTD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ณ รัฐอิสราเอล (อิสราเอล) ตามใบเสนอราคาเลขท่ี : - ราคาท่ีเสนอ 60,387.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 60,387.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/8/2562
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ต้ังแต่วันท่ี 7 - 9 สิงหาคม 2562 วงเงินงบประมาณ
ระยะเวลา 3 วัน จ้านวน 1 คัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 60,387.00 บาท
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท้ังปวง

2 จัดซ้ือซองเอกสาร          10,190.00         10,190.00 เฉพาะเจาะจง ส้านักงานกิจการโรงพิมพ์ ส้านักงานกิจการโรงพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/8/2562
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วงเงินงบประมาณ
ราคาท่ีเสนอ 10,190.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,190.00 บาท

3 จัดซ้ือของท่ีระลึก            6,210.00           6,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและ ราคาท่ีเสนอ 6,210.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,210.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/8/2562
แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงระหว่างไทยกับออสเตรเลีย คร้ังท่ี 1 วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 12-16 สิงหาคม 2562 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

4 เช่าห้องประชุม ส้าหรับใช้ในจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ จ้านวน 1 วัน          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
จังหวัดตาก จังหวัดตาก เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/8/2562
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

5 จัดจ้างซ่อมโทรศัพท์อัตโนมัติ ตามใบเสนอราคาเลขท่ี SITE/9467            4,772.20           4,772.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,772.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,772.20 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,772.20 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/8/2562
(ส่ีพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทย่ีสิบสตางค์) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว วงเงินงบประมาณ

6 เช่าห้องประชุม ส้าหรับใช้จัดประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับฟัง          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมหัวช้าง เฮอร์ริเทจ กรุงเทพฯ โรงแรมหัวช้าง เฮอร์ริเทจ กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ความเห็นประกอบการจัดท้าแนวทางการรักษาความม่ันคงสถาบันหลัก ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/8/2562
ของชาติ จ้านวน 1 วัน วงเงินงบประมาณ

7 เช่าห้องประชุม ส้าหรับใช้ในโครงงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                   18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้้า โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 18,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/8/2562

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1
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แบบ สขร. 1

8 จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะท้างาน          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง Merry World Holidays & Limousine Merry World Holidays & Limousine มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ด้านการจัดการชายแดนไทย-มาเลเซีย คร้ังท่ี 30 ระหว่างวันท่ี 14-15 Sdn Bhd Sdn Bhd เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/8/2562
สิงหาคม 2562  ณ Grand lon Delemen Hotel, Genting Hightland ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
รัฐปาหัง มาเลเซีย 

9 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส้าหรับเดินทางในการประชุทมเชิงปฎิบัติการ          24,000.00         24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปาแอ่ว ทราเวล จ้ากัด บริษัท ปาแอ่ว ทราเวล จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
จ้านวน 2 คัน/4 วัน ราคาท่ีเสนอ 24,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 24,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/8/2562

วงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือของท่ีระลึก สภช. ส้าหรับการเดินทางเพ่ือติดตามความคืบหน้าการจัด          12,500.00         12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์  พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างไทย ราคาท่ีเสนอ 12,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 12,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/8/2562
และมาเลเซีย คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 26-28 สิงหาคม 2562 วงเงินงบประมาณ
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซีย

11 การจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (กพบ.) เพ่ือจัดโครงการสัมมนา เร่ือง แนวคิด            1,139.16           1,139.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
การบริหารจัดการและปฏิบัติตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จ้ากัด (มหาชน) จ้ากัด (มหาชน) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/8/2562
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศภายในองค์กร (Best Pratice) ราคาท่ีเสนอ 1,139.16 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,139.16 บาท วงเงินงบประมาณ
ในวันท่ี 22-23 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี

12 จ้างล่ามแปลภาษาไทย-รัสเซีย และภาษารัสเซีย-ไทย จ้านวน 1 คน x 3 วัน          18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา รวดเร็ว นางสาวลลิตา รวดเร็ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 18,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/8/2562

วงเงินงบประมาณ

13 จัดจ้างซ่อมโทรศัพท์อัตโนมัติ (ซ่อมแผงพาวเวอร์เพ่ิมเติม) ตามใบเสนอราคา            6,107.56           6,107.56 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
เลขท่ี 002/6147 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ราคาท่ีเสนอ 6,107.56 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,107.56 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/8/2562
6,107.56 บาท (หกพันหน่ึงร้อยเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) ซ่ึงรวมภาษี วงเงินงบประมาณ
มูลค่าเพ่ิมแล้ว

14 ซ้ือวัสดุส้านักงาน ส้าหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ้านวน 7 รายการ 4,979.38 4,979.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 4,979.38 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,979.38 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/8/2562

วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร. 1

15 จ้างซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของส้านัก/กลุ่มงาน และพ้ืนท่ี 129,500.00 129,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภะ จรูญภาค นายสุภะ จรูญภาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ส่วนกลาง (งานอาคารสถานท่ี) ราคาท่ีเสนอ 129,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 129,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/8/2562

วงเงินงบประมาณ

16 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศส้านัก/กลุ่มงาน (งานอาคารสถานท่ี) 65,698.00 65,698.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 65,698.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 65,698.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/8/2562

วงเงินงบประมาณ

17 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานราชการ (งานอาคารสถานท่ี) 27,406.00 27,406.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
ราคาท่ีเสนอ 27,406.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,406.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/8/2562

วงเงินงบประมาณ

18 จัดซ้ือโคมไฟฟ้าดาวไลท์ ขนาด 18 วัตต์ แสงสีขาว 21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ้ากัด บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
ราคาท่ีเสนอ 21,828.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,828.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/8/2562

วงเงินงบประมาณ

19 จ้างซ่อมแซมกันสาดอัตโนมัติ (งานอาคารสถานท่ี) 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีวัฒน์ผ้าใบ-อลูมิเนียม จ้ากัด บริษัท ทวีวัฒน์ผ้าใบ-อลูมิเนียม จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562
ราคาท่ีเสนอ 32,100.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 32,100.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/8/2562

วงเงินงบประมาณ

20 จ้างก้าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง อาคารส้านักงานสภาความม่ันคง 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จ้ากัด บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2562
แห่งชาติ ขนาดพ้ืนท่ี 4,000 ตารางเมตร และอาคาร 20 ช้ัน 3 ราคาท่ีเสนอ 68,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 68,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/8/2562
(งานอาคารสถานท่ี) วงเงินงบประมาณ

21 จัดจ้างซ่อมสัญญาณโทรศัพท์ของเคร่ืองโทรสาร (กกม.) ตามใบเสนอราคา 7,853.80 7,853.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 7,853.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,853.80 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,853.80 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/8/2562
(เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว วงเงินงบประมาณ

22 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้้า จ้านวน 1 งาน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรท ไชน่า มิลเลนเนียม บริษัท เกรท ไชน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ในวันจันทร์ท่ี 2 กันยายน 2562 โดยเช่าห้องประชุมจ้านวน 1 ห้อง (ไทยแลนด์) จ้ากัด (ไทยแลนด์) จ้ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/8/2562
จ้านวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษี ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
มูลค่าเพ่ิมแล้ว
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แบบ สขร. 1

23 ซ้ือของท่ีระลึก จ้านวน 2 รายการ 12,325.00 12,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
- กล่อง ขนาด 3.5x4.5 น้ิว ด้านข้างป่องทองโปร่งสุพรรณหงส์ พร้อมกล่อง ราคาท่ีเสนอ 12,325.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 12,325.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/8/2562
- กล่อง ขนาด 3x5 น้ิว ทองโปร่ง พร้อมกล่อง วงเงินงบประมาณ

24 ซ้ือวัสดุส้านักงาน ส้าหรับการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ 10,199.90 10,199.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
พิจารณายกร่างกฎหมายล้าดับรองของร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม ราคาท่ีเสนอ 10,199.90 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,199.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/8/2562
การก่อการร้าย พ.ศ..... คร้ังท่ี 1/2562 จ้านวน 8 รายการ วงเงินงบประมาณ

25 จ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงการ เร่ือง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณุศาพลาญ่า โฮเทล แอนด์ บริษัท ณุศาพลาญ่า โฮเทล แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2562
"ทิศทางและอนาคตการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือรองรับและสนับสนุน สปา จ้ากัด สปา จ้ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/8/2562
การขับเคล่ือนงานด้านความม่ันคง ภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ราคาท่ีเสนอ 70,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 70,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 13-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช
พัทยา จังหวัดชลบุรี

26 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพ่ือจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงการ เร่ือง 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้มทีม จ้ากัด บริษัท ฉัตรแก้มทีม จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2562
"ทิศทางและอนาคตการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือรองรับและสนับสนุน ราคาท่ีเสนอ 160,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 160,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/8/2562
การขับเคล่ือนงานด้านความม่ันคง ภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 13-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช
พัทยา จังหวัดชลบุรี

27 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติงการเพ่ือติดตาม 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ศุภสุทธิเวช นายสมชาย ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2562
การด้าเนินการและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ราคาท่ีเสนอ 16,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 16,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/8/2562
พิเศษเชียงราย ระหว่างวันท่ี 19-20 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เชียงทอง วงเงินงบประมาณ
ทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟร้อนท์ อ้าเภอเชียงของ และท่ีท้าการด่านศุลกากร
เชียงของ อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

28 ซ้ือของท่ีระลึก 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลช่อฟ้า คณะบุคคลช่อฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
- เรือสุพรรณหงส์+ขยายกรอบ+แผ่นทองเหลือง ราคาท่ีเสนอ 4,100.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,100.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/8/2562

วงเงินงบประมาณ

29 ซ้ิอวัสดุส้านักงาน ส้าหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ้านวน 13 รายการ 13,355.04 13,355.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2562
ราคาท่ีเสนอ 13,355.04 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,355.04 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/8/2562

วงเงินงบประมาณ


