
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างผลิตเอกสาร          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/9/2563

วงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจ าเดือนกันยายน 2563          31,060.00         31,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากัด บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 17,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 17,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/9/2563

วงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างเช่ารถโดยสารฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันท่ี 9-11          49,000.00         49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค-แมน ดีสตริบิวช่ัน จ ากัด บริษัท เค-แมน ดีสตริบิวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
กันยายน 2563 จ านวน 3 วัน จ านวน 2 คัน ตามใบเสนอราคาเลขท่ี ราคาท่ีเสนอ 49,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 49,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/9/2563
QT6307007 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน วงเงินงบประมาณ
49,000.-บาท (ส่ีหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

4 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในการเดินทางในพ้ืนท่ี เพ่ือปฏิบัติราชการ          40,500.00         40,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ พลายแก้ว นายอติชาติ พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ านวน 3 คัน/3 วัน ราคาท่ีเสนอ 40,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/9/2563

วงเงินงบประมาณ

5 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 วัน          30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/9/2563

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างท าโล่ 5 ช้ิน (กบท.)            6,700.00           6,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉ่อยเส็ง CHOI SENG ร้านฉ่อยเส็ง CHOI SENG มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
เพ่ือมอบให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า หรือผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือหรือ ราคาท่ีเสนอ 6,300.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,300.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/9/2563
ควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ ท่ีเกษียณอายุราชการในวันท่ี วงเงินงบประมาณ
1 ต.ค. 2563 และผู้ท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ประจ าปี พ.ศ. 2563

7 จ้างท าโล่ 3 ช้ิน (กบท.)            3,300.00           3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอนุกูล โพพิศ (ร้านไทยประเสริฐ) นางอนุกูล โพพิศ (ร้านไทยประเสริฐ) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
เพ่ือมอบให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า หรือผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือหรือ ราคาท่ีเสนอ 3,300.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,300.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/9/2563
ควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ ท่ีเกษียณอายุราชการในวันท่ี วงเงินงบประมาณ
1 ต.ค. 2563 และผู้ท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ประจ าปี พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ ดังน้ี        162,393.90       162,393.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
1. HP CE281A จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 162,393.90 บาท ราคาท่ีจ้าง 162,393.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/9/2563
2. HP CE390X/XC จ านวน 5 กล่อง วงเงินงบประมาณ
3. HP CE287X/XC จ านวน 6 กล่อง
4. HP CE400A จ านวน 1 กล่อง
5. HP CE401A จ านวน 1 กล่อง
6. HP CE402A จ านวน 1 กล่อง
7. HP CE403A จ านวน 1 กล่อง
รวมจ านวน 20 กล่อง

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ ดังน้ี 178,096.60 179,096.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
1. HP CE400X จ านวน 4 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 179,096.60 บาท ราคาท่ีจ้าง 179,096.60 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/9/2563
2. HP CE401A จ านวน 4 กล่อง วงเงินงบประมาณ
3. HP CE402A จ านวน 4 กล่อง
4. HP CE403A จ านวน 4 กล่อง
5. HP CF360X จ านวน 3 กล่อง
6. HP CF361A จ านวน 2 กล่อง
7. HP CF362A จ านวน 2 กล่อง
8. HP CF363A จ านวน 2 กล่อง
รวมจ านวน 25 กล่อง

10 จ้างพิมพ์แผ่นพับ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
จ านวน 2,000 แผ่น และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/9/2563

ราคาท่ีเสนอ 13,910.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,910.00 บาท วงเงินงบประมาณ

11 จ้างท าซองปกใส่ใบประกาศนียบัตร ขนาด 12.5x9 น้ิว พับ 1 10,720.00 10,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัศวินการพิมพ์ จ ากัด บริษัท อัศวินการพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
พับมีซองด้านในขนาดกางออก 12.5 น้ิวx24.5 น้ิว กระดาษSULUTION ราคาท่ีเสนอ 10,720.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,720.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3/9/2563
MAJESTIC สี KINGBLUE หนา 290 แกรม เคทอง 2 หน้า ไดคัท วงเงินงบประมาณ
เจาะหน้าต่างป๊ัมเส้นพับ จ านวน 40 ใบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

12 ซ้ือกันสาดพับได้พร้อมติดต้ังพ้ืนท่ีอาคาร สมช.        139,100.00       139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีวัฒน์ผ้าใบ จ ากัด บริษัท ทวีวัฒน์ผ้าใบ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 139,100.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 139,100.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/9/2563

วงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมแซมชุดเติมน้ าอัตโนมัติท่ีใช้กับเคร่ืองปรับอากาศแบบศูนย์        192,600.00       192,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
(ชิลเลอร์) เซอร์วิส เซอร์วิส เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/9/2563

ราคาท่ีเสนอ 192,600.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 192,600.00 บาท วงเงินงบประมาณ

14 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 13-16          67,500.00         67,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์ จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 4 วัน จ านวน 7 คัน ตามใบเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 67,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 67,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/9/2563
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 67,500.- บาท วงเงินงบประมาณ
(หกหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมุลค่าเพ่ิมแล้ว

15 เช่ายานพาหนะ ส าหรับใช้ในการเดินทางไปราชการ          27,000.00         27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แก่นแก้ว นายณรงค์ แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ราคาท่ีเสนอ 27,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/9/2563

วงเงินงบประมาณ

16 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา            2,889.00           2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
เลขท่ี 63-09-02 JOB REF. 63891 วันท่ี 1 กันยายน 2563 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/9/2563

ราคาท่ีเสนอ 2,889.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,889.00 บาท วงเงินงบประมาณ

17 จ้างเช่าห้องประชุม (กนย.)          72,000.00         72,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
เพ่ือจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านวิธีการงบประมาณ ประเมิน ราคาท่ีเสนอ 72,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 72,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/9/2563
ผลการใช้งานระบบ PLAN และเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ วงเงินงบประมาณ
ของ สมช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ส. 2564 ระหว่างวันท่ี 9-11 ก.ย.
2563 ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

18 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ ดังน้ี        147,938.20       147,938.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2563
1. HP CE250A จ านวน 2 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 147,938.20 บาท ราคาท่ีจ้าง 147,938.20 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/9/2563
2. HP CE251A จ านวน 2 กล่อง วงเงินงบประมาณ
3. HP CE252A จ านวน 2 กล่อง
4. HP CE253A จ านวน 2 กล่อง
5. HP CF281A จ านวน 2 กล่อง
6. HP CE400A จ านวน 2 กล่อง
7. HP CE401A จ านวน 2 กล่อง
8. HP CE402A จ านวน 2 กล่อง
9. HP CE403A จ านวน 2 กล่อง
10. HP CE390A จ านวน 2 กล่อง
รวมจ านวน 20 กล่อง

19 จัดซ้ือของท่ีระลึก            2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 08/2563
- จานโชว์เบญจรงค์ บรรจุกล่องผ้าไหม ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/9/2563

วงเงินงบประมาณ

20 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (กนย.)              500.00              500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 3เอ็นพีพี จ ากัด บริษัท 3เอ็นพีพี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 09/2563
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง สมช. จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ในโครงการสัมมนา ราคาท่ีเสนอ 500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/9/2563
เสริมสร้างความรู้ด้านวิธีการงบประมาณ ประเมินผลการใช้งานระบบ วงเงินงบประมาณ
PLAN และเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ สมช. ประจ าปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันท่ี 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรม
อมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

21 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ านวน 1 งาน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ในวันท่ี 14-15 กันยายน 2563 โดยเช่าห้องประชุมจ านวน 1 ห้อง (บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ ากัด) (บริษัท ศรีวัฒนมงคล จ ากัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2563
ต่อ 1 วัน จ านวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

22 จ้างดูดส่ิงปฏิกูล          62,250.00         62,250.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 62,250.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 62,250.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2563

วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

23 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าส่วนกลางอาคาร สมช.          41,250.00         41,250.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ราคาท่ีเสนอ 41,250.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 41,250.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2563

วงเงินงบประมาณ

24 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 รายการ ดังน้ี          74,600.40         74,600.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
1. HP CE400A BK. จ านวน 2 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 74,600.40 บาท ราคาท่ีจ้าง 74,600.40 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2563
2. HP CE401A C. จ านวน 2 กล่อง วงเงินงบประมาณ
3. HP CE402A Y. จ านวน 2 กล่อง
4. HP CE403A M. จ านวน 2 กล่อง
5. HP CE390A จ านวน 2 กล่อง
6. HP Q7553A จ านวน 2 กล่อง
รวมจ านวน 12 กล่อง

25 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ ดังน้ี          28,001.90         28,001.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
1. HP CE400A จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 28,001.90 บาท ราคาท่ีจ้าง 28,001.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2563
2. HP CE401A จ านวน 1 กล่อง วงเงินงบประมาณ
3. HP CE402A จ านวน 1 กล่อง
4. HP CE403A จ านวน 1 กล่อง
รวมจ านวน 4 กล่อง

26 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 รายการ ดังน้ี        179,085.90       179,085.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
1. HP CF410A BK. จ านวน 2 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 179,085.90 บาท ราคาท่ีจ้าง 179,085.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2563
2. HP CF411X/XC C. จ านวน 2 กล่อง วงเงินงบประมาณ
3. HP CF412X/XC Y. จ านวน 2 กล่อง
4. HP CF413X/XC M. จ านวน 2 กล่อง
5. HP CF210A BK. จ านวน 1 กล่อง
6. HP CF211A C. จ านวน 1 กล่อง
7. HP CF212A Y. จ านวน 1 กล่อง
8. HP CF213A M. จ านวน 1 กล่อง
9. HP CF310A BK. จ านวน 1 กล่อง
10. HP CF311A C. จ านวน 1 กล่อง
11. HP CF312A Y. จ านวน 1 กล่อง
12. HP CF313A M. จ านวน 1 กล่อง
13. OKI รุ่น C911 รหัส 45536431 BK. จ านวน 1 กล่อง



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

14. OKI รุ่น C911 รหัส 455364430 C. จ านวน 1 กล่อง
15. OKI รุ่น C911 รหัส 455364429 M. จ านวน 1 กล่อง
16. OKI รุ่น C911 รหัส 455364432 Y. จ านวน 1 กล่อง
รวมจ านวน 20 กล่อง

27 ซ้ือของท่ีระลึก กรอบรูป (กบท.) เพ่ือมอบให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า          18,685.00         18,685.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิมิตดี 2538 จ ากัด บริษัท นิมิตดี 2538 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2563
หรือผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ ราคาท่ีเสนอ 18,685.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 18,685.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/9/2563
ท่ีเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 และผู้ท่ีได้รับการยกย่อง วงเงินงบประมาณ
ชมเชยประจ าปี พ.ศ. 2563

28 จ้างซ่อมแซมรางน้ าฝน          25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 25,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/9/2563

วงเงินงบประมาณ

29 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 19/2563  จ านวน 1 งาน            3,959.00           3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 63-09-07 JOB REF. 63900 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/9/2563
วันท่ี 8 กันยายน 2563 ราคาท่ีเสนอ 3,959.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,959.00 บาท วงเงินงบประมาณ

30 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 20/2563  จ านวน 1 งาน            2,889.00           2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 63-09-06 JOB REF. 63894 เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/9/2563
วันท่ี 8 กันยายน 2563 ราคาท่ีเสนอ 2,889.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,889.00 บาท วงเงินงบประมาณ

31 เช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน/4 วัน ระหว่างวันท่ี 10-13 ก.ย.          26,500.00         26,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ พลายแก้ว นายอติชาติ พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
2563 ราคาท่ีเสนอ 26,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 26,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10/9/2563

วงเงินงบประมาณ

32 จัดซ้ือวัสดุงานช่าง (งานอาคารสถานท่ี)          47,060.00         47,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพ่ือใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังปรับเปล่ียน ราคาท่ีเสนอ 47,060.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 47,060.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2563
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดเส่ือมสภาพ วงเงินงบประมาณ

33 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทไชน่ามิลเลนเนียม บริษัท เกรทไชน่ามิลเลนเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ านวน 1 งาน ในวันจันทร์ท่ี 14 ก.ย. 2563 โดยเช่าห้องประชุม (ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2563
จ านวน 1 ห้อง จ านวน 1 งาน เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 20,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
(สองหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

34 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ส าหรับจัดประชุม ส่วนราชการ          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาโครงการ การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระหว่าง โฮเต็ล กรุงเทพฯ โฮเต็ล กรุงเทพฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2563
ประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการภัยจากนิวเคลียร์และ ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
รังสี ในวันจันทร์ท่ี 14 กันยายน 2563

35 ซ้ือกรอบรูปจ๊ิกซอว์ใหญ่ (กบท.) เพ่ือมอบให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิมิตดี 2538 จ ากัด บริษัท นิมิตดี 2538 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
หรือผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2563
ท่ีเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 และผู้ท่ีได้รับการยกย่อง วงเงินงบประมาณ
ชมเชย ประจ าปี พ.ศ. 2563

36 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในการเดินทางในพ้ืนท่ี เพ่ือปฏิบัติการ          45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ พลายแก้ว นายอติชาติ พลายแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
ราคาท่ีเสนอ 45,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 45,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2563

วงเงินงบประมาณ

37 วัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ ดังน้ี            8,145.00           8,145.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพานิช ร้านอุดมพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
1. เทปลบค าผิด จ านวน 5 อัน ราคาอันละ 45.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,145.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,145.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2563
รวมเป็นเงิน 225.00 บาท วงเงินงบประมาณ
2. กาวแท่ง 40 กรัม จ านวน 6 อัน ราคาอันละ 80.00 บาท
รวมเป็นเงิน 480.00 บาท
3. เคร่ืองเย็บกระดาษ จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 495.00 บาท
รวมเป็นเงิน 990.00 บาท
4. Flash Drive 64 GB จ านวน 4 อัน ราคาอันละ 250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000.00 บาท
5. เทปใส #600 ขนาด 3/4 น้ิว x 36 หลา แกน 1 น้ิว จ านวน 12 ม้วน
ราคาม้วนละ 65.00 บาท รวมเป็นเงิน 780.00 บาท
6. สเปรย์ท าความสะอาดขจัดคราบ 200 ML. จ านวน 2 กระป๋อง
ราคากระป๋อง 180.00 บาท รวมเป็นเงิน 360.00 บาท
7. กล่องเอนกประสงค์ ใบใหญ่ จ านวน 40 ใบ ราคาใบละ 60.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,400.00 บาท 
8. ถ่านอาคาไลน์ Energizer AA (1 แพ็คมี 2 ก้อน) จ านวน 10 แพ็ค
ราคาแพ็คละ 40.00 บาท รวมเป็นเงิน 400.00 บาท
9. ถ่านอาคาไลน์ Energizer AAA (1 แพ็คมี 2 ก้อน) จ านวน 10 แพ็ค
ราคาแพ็คละ 40.00 บาท รวมเป็นเงิน 400.00 บาท
10. ปากกาเจล 0.5 น้ าเงิน จ านวน 6 แท่ง ราคาแท่งละ 35.00 บาท
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ราคาแท่งละ 210.00 บาท
11. ปล๊ักไฟคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 อัน ราคาอันละ 450.00 บาท
รวมเป็นเงิน 900.00 บาท

38 ซ้ือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (โหลดเซ็นเตอร์) จ านวน 6 ตู้        399,779.00       399,779.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เซอร์วิส เซอร์วิส เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/9/2563
ราคาท่ีเสนอ 399,779.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 399,779.00 บาท วงเงินงบประมาณ

39 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศและปรับปรุงท่อน้ าท้ิงอาคารส านักงาน        398,040.00       398,040.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
สภาความม่ันคงแห่งชาติและอาคาร 20 ช้ัน 3 จ านวน 1 งาน เซอร์วิส เซอร์วิส เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/9/2563

ราคาท่ีเสนอ 398,040.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 398,040.00 บาท วงเงินงบประมาณ

40 จัดซ้ือซองเอกสาร (กชป.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน            3,189.00           3,189.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/9/2563
ราคาท่ีเสนอ 3,189.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,189.00 บาท วงเงินงบประมาณ

41 จ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง        149,586.00       149,586.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) จ านวน 1,200 เล่ม และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/9/2563

ราคาท่ีเสนอ 149,586.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 149,586.00 บาท วงเงินงบประมาณ

42 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ          30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/9/2563

วงเงินงบประมาณ

43 1. The Military Balance 2020 จ านวน 1 เล่ม          34,964.10         34,964.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
2. International Security in the Asia-Pacific จ านวน 1 เล่ม (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/9/2563
3. ASEAN Post-50 : Emerging lssues and Challenges จ านวน ราคาท่ีเสนอ 2,086.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,086.50 บาท วงเงินงบประมาณ
1 เล่ม
4. International Relations and Asia's Southern Tier จ านวน 1 เล่ม
5. Does ASEAN matter? : A View from Within จ านวน 1 เล่ม
6. The ASEAN Miracle : A Catalyst for Peace จ านวน 1 เล่ม
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44 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเพ่ือน ากลับมาใช้ในราชการ          63,000.00         63,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
จ านวน 27 ตัว (งานอาคารสถานท่ี) ราคาท่ีเสนอ 63,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 63,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/9/2563
- หุ้มเปล่ียนหนังเก้าอ้ีขนาดกลาง วงเงินงบประมาณ
- หุ้มเปล่ียนหนังเก้าอ้ีขนาดใหญ่
- เปล่ียนซ่อมแกนโช๊คและท้าวแขนเก้าอ้ี

45 จ้างเช่าห้องประชุมเช่าอุปกรณ์ Tele Conference (กภช.)          16,000.00         16,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
เพ่ือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการบูรณาการแลกเปล่ียนองค์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/9/2563
ความรู้ด้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโครงสร้าง ราคาท่ีเสนอ 16,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 16,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
พ้ืนฐานส าคัญ และพ้ืนท่ีสาธารณะ ระหว่างวันท่ี 22-23 กันยายน 2563
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

46 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน จ านวน 1 งาน ส าหรับจัดประชุม          30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือระดมความเห็นในการจัดท าแผนผังล าดับ ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/9/2563
ข้ันตอนการประสานงาน (Workflow) รองรับแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย วงเงินงบประมาณ
เพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนส่งอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง ระบบ
เคร่ืองส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล) ในวันท่ี 21 กันยายน 2563

47 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพ่ือจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ        114,200.00       114,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เร่ือง "การขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ ราคาท่ีเสนอ 114,200.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 114,200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/9/2563
ด้านความม่ันคงของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ" ระหว่างวันท่ี วงเงินงบประมาณ
18 - 19 กันยายน 2563 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

48 ผงหมึก จ านวน 3 รายการ ดังน้ี          41,494.60         41,494.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
1. HP รุ่น CF281A จ านวน 2 กล่องๆละ 9,844.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 41,494.60 บาท ราคาท่ีจ้าง 41,494.60 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/9/2563
รวมเป็นเงิน 19,688.00 บาท วงเงินงบประมาณ
2. HP รุ่น CE390X/XC จ านวน 2 กล่องๆละ 6,634.00 บาท
รวมเป็นเงิน 13,268.00 บาท
3. RICOH SP 3600SF SP4500Lsriginal จ านวน 2 กล่องๆละ 
4,269.30 บาท รวมเป็นเงิน 8,538.60 บาท
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49 จ้างปรับปรุงช้ันเหล็กเก็บเอกสารงานคลัง          98,000.00         98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ราคาท่ีเสนอ 98,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 98,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/9/2563

วงเงินงบประมาณ

50 จ้างจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ        296,925.00       296,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงแห่งศรัทธา จ ากัด นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ครบรอบ 61 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน 2563 ณ ท าเนียบรัฐบาล ราคาท่ีเสนอ 296,925.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 296,925.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/9/2563

วงเงินงบประมาณ

51 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (กภช.) เพ่ือจัดโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ            5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
ในหัวข้อการบูรณาการและแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการก่อการร้าย ราคาท่ีเสนอ 5,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 5,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/9/2563
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญและพ้ืนท่ีสาธารณะ วงเงินงบประมาณ
ระหว่างวันท่ี 22 - 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

52 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ          25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 25,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/9/2563

วงเงินงบประมาณ

53 จัดจ้างเช่ารถยนตืโดยสารฯ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันท่ี 23 - 25 ก.ย.          40,500.00         40,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ศุภสุทธิเวช นายสมชาย ศุภสุทธิเวช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
2563 รวมระยะเวลา 3 วัน จ านวน 3 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี ราคาท่ีเสนอ 40,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/9/2563
14 ส.ค. 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 40,500.-บาท (ส่ีหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านัก/กลุ่มงาน)        150,363.97       150,363.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ราคาท่ีเสนอ 150,363.97 บาท ราคาท่ีจ้าง 150,363.97 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/9/2563
- พอย. จ านวนเงิน 21,985.14 บาท วงเงินงบประมาณ
- กบป. จ านวนเงิน 9,183.72 บาท
- กชต. จ านวนเงิน 75,979.82 บาท
- ฝอ.รอง ลมช. ฉัตรชัยฯ จ านวนเงิน 5,565.46 บาท
- กบค. จ านวนเงิน 2,141.71 บาท
- กชป. จ านวนเงิน 35,508.12 บาท
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55 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าอัตโนมัติ (งานอาคารสถานท่ี)          96,300.00         96,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เซอร์วิส เซอร์วิส เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/9/2563
ราคาท่ีเสนอ 96,300.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 96,300.00 บาท วงเงินงบประมาณ

56 จ้างพิมพ์หนังสือผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี          89,880.00         89,880.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
2563 (C-MEX 20) จ านวน 300 เล่ม และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/9/2563

ราคาท่ีเสนอ 89,880.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 89,880.00 บาท วงเงินงบประมาณ

57 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบแจ้งหตุเพลิงไหม้อาคาร สมช. จ านวน 1 งาน            1,016.50           1,016.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเวียง จ ากัด บริษัท บุญเวียง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 1,016.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,016.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/9/2563

วงเงินงบประมาณ

58 ซ้ือหนังสือ จ านวน 27 รายการ ดังน้ี            8,833.10           8,833.10 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
1. ปฏิวัติบริโภค : จากส่ิงฟุ่ยเฟือยมาสู่ส่ิงจ าเป็น (ธเนศวงศ์ยานนาวา) มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/9/2563
จ านวน 1 เล่ม ราคา 243.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,833.10 บาท ราคาท่ีจ้าง 8,833.10 บาท วงเงินงบประมาณ
2. 21 บทเรียนส าหรับศตวรรษท่ี 21 (YUVAL NOAHHARARI)
จ านวน 1 เล่ม ราคา 396.00 บาท
3. โฉมหน้าศักดินาไทย (1 ใน 100 หนังสือท่ีดีคนไทยควรอ่าน)
(สมสมัย ศรีศูทรพรรณ) จ านวน 1 เล่ม ราคา 171.00 บาท
4. ปรัญชา : ประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา (NIGEL WARBURTON)
จ านวน 1 เล่ม ราคา 310.50 บาท
5. การพัฒนาเว็บไซต์เบ้ืองต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS 
(สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ) จ านวน 1 เล่ม ราคา 246.50 บาท
6. การส่ือสารข้อมูลเครือข่าย (นรรัตน์ รัตนมงคล) จ านวน 1 เล่ม
ราคา 340.00 บาท
7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH MACHINE LEARNINF, AI
สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นน่ิง (ปริญญาสงวนสัตย์) จ านวน 1 เล่ม
ราคา 445.50 บาท
8. DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล (ละออ บุญเกษม) จ านวน 1 เล่ม
ราคา 206.10 บาท
9. ตัดต่อวีดีโอและการสร้างเอฟเฟ็กต์สุดอลังการ (อิศเรศ ภาชนะกาญจน์)
จ านวน 1 เล่ม ราคา 328.50 บาท
10. คู่มือใช้งานสูตรและฟังก์ชัน EXCEL ฉบับสมบูรณ์ (จักรทิพย์ ชีวพัฒน์)
จ านวน 1 เล่ม ราคา 256.50 บาท
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11. คู่มือเร่ิมต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA (อรพิน ประวัติบริสุทธ์ิ)
จ านวน 1 เล่ม ราคา 229.50 บาท
12. BAYESIAN METHODS FOR HACKERS : PROBABILISTIC
PROGRAMMING AND BAYESIAN INFERENCE (CAMERON DAVIDSON-
PILON) จ านวน 1 เล่ม ราคา 1,411.00 บาท

59 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 19 รายการ          10,135.76         10,135.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ราคาท่ีเสนอ 10,135.76 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,135.76 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/9/2563

วงเงินงบประมาณ

60 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 วัน/ห้อง ส าหับจัดคณะกรรมการ          40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
เตรียมความพร้อมแห่งชาติ ในวันท่ี 25 กันยายน 2563 (บริษัท ริเวอร์ไซต์การ์เด้นมารีน่า จ ากัด (บริษัท ริเวอร์ไซต์การ์เด้นมารีน่า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/9/2563

ราคาท่ีเสนอ 40,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

61 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 3,210 รีม        302,253.60       302,253.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/9/2563
ราคาท่ีเสนอ 302,253.60 บาท ราคาท่ีจ้าง 302,253.60 บาท วงเงินงบประมาณ

62 เช่าห้องประชุม 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 29 กันยายน 2563          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม Grande Centre Point โรงแรม Grande Centre Point มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
เพลินจิต เพลินจิต เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/9/2563
ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

63 จ้างท าแฟ้มเอกสาร จ านวน 1,000 แฟ้ม          35,310.00         35,310.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/9/2563
ราคาท่ีเสนอ 35,310.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 35,310.00 บาท วงเงินงบประมาณ

64 พิมพ์วารสารชุดมุมมองความม่ันคง (เดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 )          99,510.00         99,510.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
จ านวน 500 เล่ม และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/9/2563

ราคาท่ีเสนอ 99,510.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 99,510.00 บาท วงเงินงบประมาณ

65 จัดซ้ือจัดจ้างปรับปรุงประตูอัตโนมัติโดยจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองสแกน        136,050.00       136,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ราคาท่ีเสนอ 136,050.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 136,050.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/9/2563

วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  ๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

66 การจัดซ้ือครุภัณฑ์        380,021.70       380,021.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ากัด บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- ครุภัณฑ์โฆษณ์และเผยแพร่ จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 380,021.70 บาท ราคาท่ีจ้าง 380,021.70 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/9/2563
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ

67 การจัดซ้ือครุภัณฑ์        194,455.71       194,455.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
- ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 194,455.71 บาท ราคาท่ีจ้าง 194,455.71 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/9/2563
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ

68 การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเคร่ืองตรวจวัดอนุหภูมิร่างกาย          15,930.00         15,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทเทค (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท สมาร์ทเทค (ไทยแลนด์) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
แบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ราคาท่ีเสนอ 15,930.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,930.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/9/2563

วงเงินงบประมาณ

69 เคร่ืองโทรสาร (แบบมัลติฟังช่ัน ชนิด ขาว-ด า) ย่ีห้อริโก้          79,993.00         79,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 79,993.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,993.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/9/2563

วงเงินงบประมาณ

70 จัดจ้างย้ายจุดติดต้ังโทรศัพท์และเพ่ิมเติมจุดติดต้ังส าหรับโทรสาร            5,350.00           5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
ตามใบเสนอราคาเลขท่ี บบน.2.3.1/1336 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563 ราคาท่ีเสนอ 3,959.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,959.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/9/2563
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 5,350 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

71 ซ้ือบวกรับวารสารออนไลน์            3,959.00           3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/9/2563
ราคาท่ีเสนอ 3,959.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,959.00 บาท วงเงินงบประมาณ


