
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ณ 2,300,000.00 2,300,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
อาคาร สมช.อาคารศูนย์ราชการฯและ /ราคาท่ีเสนอ 2,300,000 /ราคาท่ีจ้าง 2,300,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2561
อาคาร 20 สลน.(ช้ัน 3) จ านวน 10 นาย บาท บาท วงเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2561

2 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการท าความ     2,200,000.00     2,200,000.00 ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูเน่ียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูเน่ียน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
สะอาดอาคารท่ีท าการส านักงานสภาความ อิเล็กทรอนิกส์ เปอร์เฟคท์/ราคาท่ีเสนอ เปอร์เฟคท์/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2561
ม่ันคงแห่งชาติท้ัง ๓ แห่ง ปีงบประมาณ (e-bidding) 1,940,315.96 บาท 1,940,315.96 บาท วงเงินงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรคลีน

 เซฟต้ี/ราคาท่ีเสนอ

2,153,434.92 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย 
เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ
2,064,000 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ

2,094,120 บาท
บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ

2,066,200 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
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บริษัท รักษาความปลอดภัย
กุลธิชา จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ

2,199,935 บาท
3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งบุคลากร        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา จันทิมางกูร นางสาวหัสยา จันทิมางกูร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

4 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งนักวิชาการเงิน        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกรัตน์ สท้านไตรภพ นางสาวกนกรัตน์ สท้านไตรภพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

และบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งนักวิชาการเงิน        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโนมา รามบุตร์ นางสาวอโนมา รามบุตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

และบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
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ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
6 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิราวรรณ แก้วใส นางสาววิราวรรณ แก้วใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

7 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลัยวัลย์ สัตยาหุรักษ์ นางวิลัยวัลย์ สัตยาหุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

8 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิราภรณ์ สระธรรม นางสาวทิราภรณ์ สระธรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
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9 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึก        140,400.00        140,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ วอนสันเทียะ นางสาวศุภรัตน์ วอนสันเทียะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2561

ข้อมูล ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 140,400 บาท ราคาท่ีจ้าง  140,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

10 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิชาการ        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ ช่วยชู นางสาวอุไรวรรณ ช่วยชู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 08/2561

พัสดุ ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

11 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิชาการ        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต จิรภคนันต์ นายธนกฤต จิรภคนันต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 09/2561

พัสดุ ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
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12 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ กันทะเนตร นางสาววราภรณ์ กันทะเนตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 10/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

13 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิชาการ        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีเบญจวรรณ ฉางแก้ว ว่าท่ีร้อยตรีเบญจวรรณ ฉางแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 11/2561

พัสดุ ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

14 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิชาการ        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ฆ้องสระน้อย นายสมมาท ฆ้องสระน้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/2561

พัสดุ ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

15 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งพนักงานซ่อม ารุง        192,000.00        192,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรี ขลิบทอง นายจักรี ขลิบทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 13/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 192,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 192,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

16 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งพนักงานซ่อม ารุง        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ จันทร์สด นายณัฐพงศ์ จันทร์สด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 14/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

17 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงสุดา เนียนชมภู นางสาวดวงสุดา เนียนชมภู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 15/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

18 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งพนักงานซ่อม ารุง        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ ภู่เสือ นายสิทธิศักด์ิ ภู่เสือ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 16/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

19 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทัยรัตน์ บางทา นางสาวฤทัยรัตน์ บางทา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 17/2561

ประชุม ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

20 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพงษ์ ดวงมณี นายรัฐพงษ์ ดวงมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 18/2561

ประชุม ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

21 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิชฌาย์ ค าเสาร์ นางสาวสุพิชฌาย์ ค าเสาร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 19/2561

คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

22 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาพร ธนาอัศวเดช นายเจษฎาพร ธนาอัศวเดช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 20/2561

คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

23 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ เดชชาญชัย นายกิตติศักด์ิ เดชชาญชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 21/2561

คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

24 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวรัตน์ บรรดาศักด์ิ นายชวรัตน์ บรรดาศักด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 22/2561

นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

25 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภมงคล นิลก าแหง นายศุภมงคล นิลก าแหง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 23/2561

นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

26 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฏฐาธิป นิลวิเชียร นายรัฏฐาธิป นิลวิเชียร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 24/2561

นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

27 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัณฑิมา โทหีต นางสาวทัณฑิมา โทหีต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25/2561

นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

28 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอลิสา ตันตรัตนพงษ์ นางอลิสา ตันตรัตนพงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 26/2561

นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

29 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกสุกาญจน์ แก่นม่ัน นางสาวกนกสุกาญจน์ แก่นม่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 27/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

30 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล       158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสญา มาตรา นางสาวมนัสญา มาตรา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 28/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

31 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรมาภรณ์ คชรินทร์ นางสาวปรมาภรณ์ คชรินทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 29/2561

นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

32 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรวรรณ ค ากรเกตุ นางสาวกรวรรณ ค ากรเกตุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 30/2561

นโยบายและแผนต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

33 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุฑิตา ภู่บัว นางสาวมุฑิตา ภู่บัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 31/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

34 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญผกา อินทรชิต นางสาวเพ็ญผกา อินทรชิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 32/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

35 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        193,200.00        193,200.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัด รักไทรทอง นายมูฮ าหมัด รักไทรทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 33/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 193,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 193,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

36 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลนาถ สีดลรัศมี นางสาวชวัลนาถ สีดลรัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 34/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

37 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลลักษณ์ โพธ์ิแก้ว นางสาววิไลลักษณ์ โพธ์ิแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 35/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

38 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรพงศ์ โพธ์ิบางหวาย นายศิรพงศ์ โพธ์ิบางหวาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 36/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

39 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล       158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ิ ประสงค์ นายสัมฤทธ์ิ ประสงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 37/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

40 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล       140,400.00        140,400.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศร์ คงสวัสด์ิ นายปวริศร์ คงสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 38/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 140,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 140,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

41 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปพน งามพานิชย์ นายปพน งามพานิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 39/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

42 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์กานต์ คล่องส่ังสอน นางสาวพิมพ์กานต์ คล่องส่ังสอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 40/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

43 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริษฐา บ่อเกิด นางสาววริษฐา บ่อเกิด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 41/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

44 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ นายจักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 42/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

45 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปตัญจิกา สรสิริ นางสาวปตัญจิกา สรสิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 43/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

46 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชชา แสวงทรัพย์ นางสาวณิชชา แสวงทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 44/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

47 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา เจนการ นางสาวอารยา เจนการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 45/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

48 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล       158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองอยู่ นางสาวสุภาวดี ทองอยู่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 46/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

49 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญจันทร์ เอ่ียมน่ิม นายบุญจันทร์ เอ่ียมน่ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 47/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

50 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ยอดเหล็ก นายณัฐพล ยอดเหล็ก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 48/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

51 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุลทิพย์ ส่ังสอน นางสาวสกุลทิพย์ ส่ังสอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 49/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

52 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกครอง สนิท นายปกครอง สนิท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 50/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

53 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล กุฎีศรี นายณัฐพล กุฎีศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 51/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

54 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิญญาพัชณ์ สุขอุดม นางสาวภิญญาพัชณ์ สุขอุดม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 52/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

55 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิญญาพัชณ์  สุขอุดม นางสาวภิญญาพัชณ์  สุขอุดม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 53/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

56 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา โกมลเปลิน นางสาวศิริกัญญา โกมลเปลิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 54/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

57 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาตีรัตน์ อุนนิมิตร นางสาวญาตีรัตน์ อุนนิมิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 55/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

58 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรี ปูชิตเสถียร นายภูรี ปูชิตเสถียร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 56/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

59 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ จรเสถียร นางสาวอาภรณ์ จรเสถียร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 57/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

60 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        193,200.00        193,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมภพ เข็มทอง นายสมภพ เข็มทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 58/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 193,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 193,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

61 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา รัตนพฤกษ์ นางสาวณัฏฐา รัตนพฤกษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 59/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

62 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปรีดี นางสาวภาวิณี ปรีดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 60/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

63 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาจรีย์ วิมลศิลปิน นางสาวอาจรีย์ วิมลศิลปิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 61/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

64 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤฒิมาศ ขาวผ่อง นางสาวพฤฒิมาศ ขาวผ่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 62/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

65 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนุช มิฒิหลี นางสาวปิยะนุช มิฒิหลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 63/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

66 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีวรนุช บุตรโพธ์ิ ว่าท่ีร้อยตรีวรนุช บุตรโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 64/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

67 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งนิติกร        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนต์ชัย ศรีสุวรรณ นายมนต์ชัย ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 65/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

68 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งนิติกร        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชินดนัย วรมณีรัตน์ นายชินดนัย วรมณีรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 66/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

69 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งนิติกร        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา อ่อนพลับ นายปริญญา อ่อนพลับ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 67/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

70 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งนิติกร        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวัณย์ ศิลปเดช นางสาววิลาวัณย์ ศิลปเดช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 68/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

71 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ์ สายพันธ์ นางสาวรัชฎาภรณ์ สายพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 69/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

72 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลพัฒน์ ขันแข็ง นายพลพัฒน์ ขันแข็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 70/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

73 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์ มะวงษ์ นางสาวจิราภรณ์ มะวงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 71/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

74 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร สิมณี นางสาวอ าพร สิมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 72/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

75 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ไทรงาม นายกิตติศักด์ิ ไทรงาม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 73/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

76 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวศิวิญญ์ุ สารกิจปรีชา นายวศิวิญญ์ุ สารกิจปรีชา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 74/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

77 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิชศา  ส าราญ นางสาวญาณิชศา  ส าราญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 75/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

78 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรพร  สิงห์ล้อ นางสาวถิรพร  สิงห์ล้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 76/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

79 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปานสีนุ่น นางสาวกาญจนา ปานสีนุ่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 77/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

80 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์ ใบเกตุ นางสาวสุรีรัตน์ ใบเกตุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 78/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง  158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

81 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        140,400.00        140,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลี พวงล าใย นางสาวชุลี พวงล าใย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 79/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 140,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 140,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

82 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญวิชน์ เข่ือนเพชร นายปริญวิชน์ เข่ือนเพชร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 80/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

83 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกฤษฎ์ิ คุ้มย้ิม นายประกฤษฎ์ิ คุ้มย้ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 81/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

84 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน์ สุคนธ์ทิพย์ นางสาวฐิติรัตน์ สุคนธ์ทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 82/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

85 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล สุวรรณธีระกิจ นางสาวดวงกมล สุวรรณธีระกิจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 83/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

86 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์นภัส ยอดมณี นางสาวนันท์นภัส ยอดมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 84/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

87 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสรี ทนทาน นางสาวเกสรี ทนทาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 85/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

88 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอัชฌา อินทรชิต นางสาวอรอัชฌา อินทรชิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 86/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

31 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

89 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา บ้านเป้า นางสาววนิดา บ้านเป้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 87/2561

ท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

90 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฎฐวุฒิ สีล้ิม นายเสฎฐวุฒิ สีล้ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 88/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

91 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจวีร์ กระสายกลาง นางสาวอัจวีร์ กระสายกลาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 89/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

92 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ        158,400.00        158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวิตา พิมพานิช นางสาวปวิตา พิมพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 90/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 158,400 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

93 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา แช่มช้อย นายเจษฎา แช่มช้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 91/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

94 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลนที ทองศรีนุ่น นายชลนที ทองศรีนุ่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 92/2561

นโยบายและแผน ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

30 ก.ย. 61 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

95 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่งนิติกร        180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย ปละวุฒิ นายกิตติชัย ปละวุฒิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 93/2561

ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2/10/2561

ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง วงเงินงบประมาณ
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามราย
ละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

96 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 16 รายการ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. รุ่งโรฒณ์บริการ บจก. รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

(2525)/ราคาท่ีเสนอ (2525)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 05/10/2560

32,260 บาท 32,260 บาท วงเงินงบประมาณ
97 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 995.20 995.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 06/10/2560

995.20 บาท 995.20 บาท วงเงินงบประมาณ
98 จัดเช่าห้องประชุม จ านวน 2 ห้อง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนารักษ์พัฒนา บริษัท ธนารักษ์พัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

เพ่ือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สินทรัพย์ จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ สินทรัพย์ จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12/10/2560
จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการแก้ไข 30,000 บาท 30,000 บาท วงเงินงบประมาณ
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

99 จัดจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ 49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส  เอเลเวเทอร์ บริษัท โอทิส  เอเลเวเทอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
โดยสารปีงบประมาณ 2561 (ประเทศไทย จ ากัด/ราคาท่ี (ประเทศไทย จ ากัด/ราคาท่ี เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/10/2560
จ านวน 12 งวดงาน 12 งวดเงิน เสนอ 49,434 บาท จ้าง 49,434 บาท วงเงินงบประมาณ

100 จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยธัชก็อปป้ี ร้านชัยธัชก็อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ /ราคาท่ีเสนอ 100,000บาท /ราคาท่ีจ้าง 100,000บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/10/2560
ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัด วงเงินงบประมาณ
ชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561  จ านวน 750 เล่ม

101 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานราชการสนับสนุน 4,755.00 4,755.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

สนผ.และปสท. จ านวน 9 รายการ /ราคาท่ีเสนอ 4,755 บาท /ราคาท่ีจ้าง 4,755 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/10/2560

วงเงินงบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

102 ซ้ือวัสดุส านักงาน (นาฬิกาแขวนผนัง) 2,716.00 2,716.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

จ านวน 4 เรือน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/10/2560

2,716 บาท 2,716 บาท วงเงินงบประมาณ
103 จัดจ้างเช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  น้อยแก้ว/ราคาท่ี นายธนพล  น้อยแก้ว/ราคาท่ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

จ านวน 1 รายการ เสนอ 36,000 บาท จ้าง 36,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/10/2560

วงเงินงบประมาณ
104 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือประกอบการจัดท า 4,803.10 4,803.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

เอกสารประกอบการประชุม จ านวน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/10/2560

10 รายการ 4,803.10 บาท 4,803.10 บาท วงเงินงบประมาณ
105 จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและการ 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ี ราชกิจจานุเบกษา/ราคาท่ี เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/10/2560

2560-2562 ฉบับ 5 ภาษา จ านวน เสนอ 67,410 บาท จ้าง 67,410 บาท วงเงินงบประมาณ
100 เล่ม

106 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 12,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/10/2560

วงเงินงบประมาณ
107 จ้างบริการติดต้ังอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ 8,313.90 8,313.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

แบบ Fix IP จ านวน 1 สาย จ านวน 1 /ราคาท่ีเสนอ 8,313.90 บาท /ราคาท่ีจ้าง 8,313.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/10/2560
รายการ วงเงินงบประมาณ

108 ซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือเข้าเย่ียมคาระและ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิติกาญจน์ นางสาวนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0๒/2561
หารือข้อราชการของนาย Jeremy พวงประสาทพร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทพร/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/10/2560
Douglas จ านวน 2 รายการ 3,400 บาท 3,400 บาท วงเงินงบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

วันท่ี  13   พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

109 จ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามัน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฎฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561

เช้ือเพลิง เพ่ือจัดการประชุม /ราคาท่ีเสนอ ๖,๐๐๐ บาท /ราคาท่ีจ้าง ๖,๐๐๐ บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/10/2560

ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือติดตาม วงเงินงบประมาณ
ความคืบหน้า การูรณาการข้อมูล
ด้านความม่ันคง จชต.

110 ซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือเข้าร่วมการประชุม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิติกาญจน์ นางสาวนิติกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2561
Aqaba Process Follow-up Meeting พวงประสาทพร/ราคาท่ีเสนอ พวงประสาทพร/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31/10/2560
 จ านวน 2 รายการ ๙,๙00 บาท ๙,๙00 บาท วงเงินงบประมาณ


