
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส จ านวน 1 งาน          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563 โดยเช่าห้องประชุม     โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/3/2563
จ านวน 1 ห้อง เป็นเงิน 15,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ        104,770.12       104,770.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
    ราคาท่ีเสนอ 104,770.12 บาท ราคาท่ีจ้าง 104,770.12 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/3/2563

วงเงินงบประมาณ

3 เช่าห้องประชุม ส าหรับจัดการประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
    ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6/3/2563

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างซ่อมแซมห้องน  า ท่ีปรึกษาด้านประสานกิจการความม่ันคง          13,500.00         13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา ชมะรัตน์ นายธนา ชมะรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
(งานอาคารสถานท่ี)     ราคาท่ีเสนอ 13,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/3/2563

วงเงินงบประมาณ

5 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร สมช. และอาคาร 20 ชั น 3          55,747.00         55,747.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
(งานอาคารสถานท่ี)     เซอร์วิส เซอร์วิส เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/3/2563

ราคาท่ีเสนอ 55,747.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 55,747.00 บาท วงเงินงบประมาณ

6 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในการเดินทางในพื นท่ีเพ่ือปฏิบัติราชการ            7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แก่นแก้ว นายณรงค์ แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
1 คัน/2 วัน     ราคาท่ีเสนอ 7,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 7,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/3/2563

วงเงินงบประมาณ

7 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 1 วัน          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมหัวช้าง เฮอร์ริเทจ กรุงเทพฯ โรงแรมหัวช้าง เฮอร์ริเทจ กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
    ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/3/2563

วงเงินงบประมาณ

8 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา            1,819.00           1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
เลขท่ี 63-03-19 วันท่ี 9 มีนาคม 2563     เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/3/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,819.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,819.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

9 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา            8,239.00           8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
เลขท่ี 63-03-14 วันท่ี 3 มีนาคม 2563     เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/3/2563

ราคาท่ีเสนอ 8,239.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,239.00 บาท วงเงินงบประมาณ

10 งานเช่ารถยนต์โดยสาร จ านวน 1 งาน ดังนี          53,000.00         53,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ นางวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2563
    1. รถตู้ปรับอากาศ ใช้ส าหรับเดินทางภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ราคาท่ีเสนอ 53,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 53,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/3/2563
วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 จ านวน 1 วันๆละ 2 คันๆละ 4,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงิน 8,000.00 บาท
    2. รถตู้ปรับอากาศ ใช้ส าหรับเดินทางภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วันพุธท่ี 11 มีนาคม 2563 จ านวน 1 วันๆละ 3 คันๆละ 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท
    3. รถตู้ปรับอากาศ ใช้ส าหรับเดินทางภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2563 จ านวน 1 วันๆละ 1 คันๆละ 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,000.00 บาท
    4. รถตู้ปรับอากาศ ใช้ส าหรับเดินทางภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่-
เชียงราย วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2563 จ านวน 1 วันๆละ 2 คันๆละ
4,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 8,000.00 บาท
    5. รถตู้ปรับอากาศ ใช้ส าหรับเดินทางภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2563 จ านวน 1 วันๆละ 2 คันๆละ
3,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
    6. รถตู้ปรับอากาศ ใช้ส าหรับเดินทางภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2563 จ านวน 1 วันๆละ 1 คันๆละ 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,500.00 บาท
    7. รถตู้ปรับอากาศ ใช้ส าหรับเดินทางภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ท่ี 14 มีนาคม 2563 จ านวน 1 วันๆละ 3 คันๆละ 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท
รวม 7 รายการ เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 53,000.00 บาท 
(ห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน)

11 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 12 มีนาคม 2563          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม วินทรี ซิตี  รีสอร์ท โรงแรม วินทรี ซิตี  รีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 08/2563
    ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/3/2563

วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

12 จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ (สชป.)          14,000.00         14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ศุภสุทธิเวช นายสมชาย ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามความคืบหน้าการยก     ราคาท่ีเสนอ 14,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 14,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/3/2563
ระดับช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 2-3 เมษายน 2563 โรงแรม ตราด ซิตี  โฮเทล และ
ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

13 จัดซื อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงานราชการ จ านวน 5 รายการ          40,165.34         40,165.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
    ราคาท่ีเสนอ 40,165.34 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,165.34 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/3/2563

วงเงินงบประมาณ

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ          30,778.55         30,778.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 30,778.55 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,778.55 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/3/2563

วงเงินงบประมาณ

15 เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน  ามันเชื อเพลิงและพนักงานขับรถ          10,500.00         10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แก่นแก้ว นายณรงค์ แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ านวน 1 คัน/3 วัน ระหว่างวันท่ี 19 - 21 มีนาคม 2563     ราคาท่ีเสนอ 10,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/3/2563

วงเงินงบประมาณ

16 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 10 เคร่ือง ระยะเวลาเช่า        300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
6 เดือน จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/3/2563

ราคาท่ีเสนอ 300,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 300,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

17 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ          44,319.40         44,319.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 44,319.40 บาท ราคาท่ีจ้าง 44,319.40 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/3/2563

วงเงินงบประมาณ

18 จัดซื อวัสดุเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด              625.63              625.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ของไวรัส COVID-19 สติกเกอร์ A4 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 625.63 บาท ราคาท่ีจ้าง 625.63 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/3/2563

วงเงินงบประมาณ

19 ซื อของท่ีระลึก          15,800.00         15,800.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- แก้วไวน์เบญจรงค์คู่ ราคาท่ีเสนอ 15,800.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,800.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/3/2563
- แก้วกาแฟเบญจรงค์ลายคร่ึง คู่ วงเงินงบประมาณ
- แก้วกาแฟเบญจรงค์ลายคร่ึง เด่ียว
***บรรจุกล่องผ้าไหม



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

20 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา          13,482.00         13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เกรท ไชน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เลขท่ี 63-03-25 JOB REF. 63342,63345 วันท่ี 20 มีนาคม 2563 เซอร์วิส จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/3/2563

ราคาท่ีเสนอ 13,482.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,482.00 บาท วงเงินงบประมาณ

21 จัดซื อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงานราชการ จ านวน 15 รายการ          27,371.22         27,371.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 27,371.22 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,371.22 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/3/2563

วงเงินงบประมาณ

22 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา            3,959.00           3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เกรท ไชน่า มิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เลขท่ี 63-03-38 วันท่ี 24 มีนาคม 2563 เซอร์วิส จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/3/2563

ราคาท่ีเสนอ 3,959.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,959.00 บาท วงเงินงบประมาณ

23 1. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี ขนาด A4        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์แอนด์ เซอร์วิส บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์แอนด์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
2. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี ขนาด A3     จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/3/2563

ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

24 จัดซื อวัสดุเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ            6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ไวรัส COVID-19 หน้ากากผ้า จ านวน 400 ชิ น     ราคาท่ีเสนอ 6,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/3/2563

วงเงินงบประมาณ


