
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง บุคลากร ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 -        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  จันทิมางกูร นางสาวหัสยา  จันทิมางกูร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง บุคลากร ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 -        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรยุทธ์  ม่วงแสง นายวรยุทธ์  ม่วงแสง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี        193,200.00       193,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรธีรา  วัฒนชโนบล นางสาวอรธีรา  วัฒนชโนบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 193,200.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 193,200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

4 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทพร  โพธ์ิสุข นางสาวนันทพร  โพธ์ิสุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 4/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงตา แสงโนราช นางสาวดวงตา แสงโนราช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

6 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีวรรณ  พูลสวัสด์ิ นางสาวศรีวรรณ  พูลสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 6/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

7 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัญญา  หอมวิลัย นางสาวจนัญญา  หอมวิลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 7/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1
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ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
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ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

8 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ์  ชิณโท นายกฤษณพงษ์  ชิณโท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 8/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

9 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป  กุลชนะธาดา นายชนาธิป  กุลชนะธาดา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 9/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

10 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิราวรรณ  แก้วใส นางสาววิราวรรณ  แก้วใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 10/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

11 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิราวรรณ  แก้วใส นางสาววิราวรรณ  แก้วใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 11/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

12 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา  ฉางแก้ว นางสาวขวัญจิรา  ฉางแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

13 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทินี  ปูนทอง นางสาวนันทินี  ปูนทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 13/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

14 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมณ  หุยากรณ์ นางสาวภิรมณ  หุยากรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 14/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

15 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์  อิสริยอนันต์ นายณัฐพงษ์  อิสริยอนันต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 15/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

16 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา  บัณฑิตไทย นางสาววรางคณา  บัณฑิตไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 16/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

17 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 -        216,000.00       216,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภัค  พลเอ่ียม นายสุภัค  พลเอ่ียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 17/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 216,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 216,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

18 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานซ่อมบ ารุง        192,000.00       192,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรี  ขลิบทอง นายจักรี  ขลิบทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 18/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 192,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 192,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

19 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานซ่อมบ ารุง        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธ์ิศักด์ิ  ภู่เสือ นายสิทธ์ิศักด์ิ  ภู่เสือ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 19/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

20 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงสุดา  เนียมชมภู นางสาวดวงสุดา  เนียมชมภู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 20/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

21 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานซ่อมบ ารุง 140,400.00 140,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพลธวัช  พลเอ่ียม นายพลธวัช  พลเอ่ียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 21/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 140,400.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 140,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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22 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานประชุม        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทัยรัตน์  บางทา นางสาวฤทัยรัตน์  บางทา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 22/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

23 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานประชุม        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพงษ์  ดวงมณี นายรัฐพงษ์  ดวงมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 23/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

24 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  จรเสถียร นางสาวอรพรรณ  จรเสถียร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 24/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

25 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทนิชา  อินทรชูเดช นางสาวภัทนิชา  อินทรชูเดช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

26 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานบริการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 -        144,000.00       144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฉัตรบุษฐ์  โพธ์ิบางหวาย นางฉัตรบุษฐ์  โพธ์ิบางหวาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 26/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 144,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 144,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

27 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกราช  เคนโยธา นายเอกราช  เคนโยธา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 27/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

28 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร  สว่างอารมณ์ นายอดิศร  สว่างอารมณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 28/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
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29 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพรรษ  โกยทา นางสาวนวพรรษ  โกยทา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 29/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

30 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา  หิรัญรัตน์ นางสาวอภิชญา  หิรัญรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 30/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

31 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางปียนุช  ดีชัยรัมย์ นางปียนุช  ดีชัยรัมย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 31/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

32 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์นรา  ดิษฐวิเศษ นางสาวอภิชญา  หิรัญรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 32/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

33 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกวิทย์  ศิริพิริยกุล นายเอกวิทย์  ศิริพิริยกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 33/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

34 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวายุ  สว่างจิตต์ นายวายุ  สว่างจิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 34/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

35 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา  ศรีจันทร์ นางสาวอัญชนา  ศรีจันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 35/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

36 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกสุกาญจน์  แก่นม่ัน นางสาวกนกสุกาญจน์  แก่นม่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 36/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

37 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        193,200.00       193,200.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัด  รักไทรทอง นายมูฮ าหมัด  รักไทรทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 37/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 193,200.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 193,200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

38 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซากียะห์  บาหา นางสาวซากียะห์  บาหา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 38/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

39 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิช  สวัสด์ิดี นางสาวอรณิช  สวัสด์ิดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 39/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

40 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพฤกษ์  ศรีสุวรรณ นายนพฤกษ์  ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 40/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

41 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนิช  ค าถาวร นางสาวณัฐนิช  ค าถาวร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 41/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

42 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์  สุดใจ นายณัฐพงษ์  สุดใจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 42/2564
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียด ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

43 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลลักษณ์  โพธ์ิแก้ว นางสาววิไลลักษณ์  โพธ์ิแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 43/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

44 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญผกา  อินทรชิต นางสาวเพ็ญผกา  อินทรชิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 44/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

45 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ิ  ประสงค์ นายสัมฤทธ์ิ  ประสงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 45/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

46 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ ณ นคร นายอาทิตย์ ณ นคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 46/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

47 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 140,400.00 140,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราถนา  มะแซ นางสาวปราถนา  มะแซ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 47/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 140,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 140,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

48 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        193,200.00       193,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนภ  เทพวัลย์ นายนภ  เทพวัลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 48/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 193,200.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 193,200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

49 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา  แผนสมบูรณ์ นางสาวเพ็ญพิชชา  แผนสมบูรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 49/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

50 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา  ม่วงวิจิตร์ นางสาวศิริยา  ม่วงวิจิตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 50/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

51 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร  จันทรมณี นายศุภกร  จันทรมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 51/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

52 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิถา  สวนเศรษฐ นางสาวธนิถา  สวนเศรษฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 52/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

53 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปตัญจิกา  สรสิริ นางสาวปตัญจิกา  สรสิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 53/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

54 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวีภัทรชานนท์ ชมเช่ียวชาญ นายวีภัทรชานนท์ ชมเช่ียวชาญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 54/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

55 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัญจน์ภิเษกฐ์  สุวรรณรัตน์ นายกัญจน์ภิเษกฐ์  สุวรรณรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 55/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

56 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  เกิดสุวรรณ์ นายปริญญา  เกิดสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 56/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

57 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราญชล  รอดเผ่ือน นายปราญชล  รอดเผ่ือน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 57/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

58 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  ประดับมุข นายณัฐพล  ประดับมุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 58/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

59 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกรัตน์  สท้านไตรภพ นางสาวกนกรัตน์  สท้านไตรภพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 59/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

60 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาตีรัตน์  อุนนิมิตร นางสาวญาตีรัตน์  อุนนิมิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 60/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

61 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา  เจนการ นางสาวอารยา  เจนการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 61/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

62 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชชา  แสวงทรัพย์ นางสาวณิชชา  แสวงทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 62/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

63 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี  ทองอยู่ นางสาวสุภาวดี  ทองอยู่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 63/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

64 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  บุญโพธ์ิ นางสาวศิริลักษณ์  บุญโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 64/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

65 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิภัทร  อินทรมงคล นายวุฒิภัทร  อินทรมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 65/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

66 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล  ค าแหง นางสาวนฤมล  ค าแหง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 66/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

67 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิ  อรุณมานะกุล นายภูมิ  อรุณมานะกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 67/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

68 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรี อธิวัฒน์  ไพรวัลย์ ว่าท่ีร้อยตรี อธิวัฒน์  ไพรวัลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 68/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

69 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรธิป  แสงสุริยงค์ นายวีรธิป  แสงสุริยงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 69/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

70 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณธิดา  ศรีสวย นางสาวณธิดา  ศรีสวย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 70/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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แบบ สขร.1

71 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา  แก้วลี นางสาวชนิสรา  แก้วลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 71/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

72 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิญญาพัชณ์  สุขอุดม นางสาวภิญญาพัชณ์  สุขอุดม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 72/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

73 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา  พราหมณ์ช่ืน นางสาวเจนจิรา  พราหมณ์ช่ืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 73/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

74 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิตะวัน  ศรีโคตรจันทร์ นายภูมิตะวัน  ศรีโคตรจันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 74/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

75 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 -        140,400.00       140,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์  วอนสันเทียะ นางสาวศุภรัตน์  วอนสันเทียะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 75/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 140,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 140,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

76 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        193,200.00       193,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเชน  เลิศวีระสวัสด์ิ นายสุเชน  เลิศวีระสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 76/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 193,200.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 193,200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

77 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัดอามีน  จะปะกียา นายมูฮ าหมัดอามีน  จะปะกียา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 77/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป
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วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

78 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัดซอบรี  มูฮิ นายมูฮ าหมัดซอบรี  มูฮิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 78/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

79 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัตติมา  ชนันทวารี นางสาวนัตติมา  ชนันทวารี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 79/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

80 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิพร  ต้ังชีววัฒนกุล นางสาวรวิพร  ต้ังชีววัฒนกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 80/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

81 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์  สุขยานุดิษฐ์ นายกฤษณ์  สุขยานุดิษฐ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 81/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

82 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนุช  มิฒิหลี นางสาวปิยะนุช  มิฒิหลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 82/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

83 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วรนุช  บุตรโพธ์ิ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วรนุช  บุตรโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 83/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

84 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทวัญ  วงศ์ประสิทธ์ิ นายเทวัญ  วงศ์ประสิทธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 84/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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แบบ สขร.1

85 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ  คุ้มสะอาด นายสหรัฐ  คุ้มสะอาด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 85/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

86 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลลักษณ์  ศักด์ิสุเวชสกุล นางสาววิไลลักษณ์  ศักด์ิสุเวชสกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 86/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

87 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกฤษฎ์ิ  คุ้มย้ิม นายประกฤษฎ์ิ  คุ้มย้ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 87/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

88 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวัณย์  ศิลปเดช นางสาววิลาวัณย์  ศิลปเดช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 88/2564
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียด ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

89 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญฤดี  เย็นอนงค์ นางสาวขวัญฤดี  เย็นอนงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 89/2564
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียด ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

90 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนต์ชัย  ศรีสุวรรณ นายมนต์ชัย  ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 90/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

91 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ์  สายพันธ์ นางสาวรัชฎาภรณ์  สายพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 91/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ
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ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

92 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรณวรรณ  ณ  ระนอง นางสาวจรณวรรณ  ณ  ระนอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 92/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

93 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวศิวิญญ์ุ  สารกิจปรีชา นายวศิวิญญ์ุ  สารกิจปรีชา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 93/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

94 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญาธิป  วีระขจร นางสาวชญาธิป  วีระขจร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 94/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

95 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเนียน  ณ  ถลาง นางสาวบุญเนียน  ณ  ถลาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 95/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

96 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิวัติ  ดีพัฒนกุล นายปฏิวัติ  ดีพัฒนกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 96/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

97 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสัณฐิยา  บุษปฤกษ์ นางสาวสัณฐิยา  บุษปฤกษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 97/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

98 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชภรณ์  ค ามณี นางสาวธนัชภรณ์  ค ามณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 98/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

99 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญทิพย์  นุตยางกูล นางสาวเบญญทิพย์  นุตยางกูล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 99/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

100 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  ใบเกตุ นางสาวสุรีรัตน์  ใบเกตุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 100/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

101 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 140,400.00 140,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลี  พวงล าใย นางสาวชุลี  พวงล าใย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 101/2564
30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 140,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 140,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

102 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณย์รัตน์  วินเทอร์ นางสาวศรัณย์รัตน์  วินเทอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 102/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

103 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิโลบล  อภิชาต นางสาวนิโลบล  อภิชาต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 103/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

104 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  บ้านเป้า นางสาววนิดา  บ้านเป้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 104/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

105 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร์  อินทรนาค นายวีรภัทร์  อินทรนาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 105/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

106 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลนที  ทองศรีนุ่น นายชลนที  ทองศรีนุ่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 106/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

107 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฏฐวุฒิ  สีล้ิม นายเสฏฐวุฒิ  สีล้ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 107/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

108 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอัชฌา  อินทรชิต นางสาวอรอัชฌา  อินทรชิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 108/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

109 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณีนาถ  สุวรรณสุโข นางสาวญาณีนาถ  สุวรรณสุโข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 109/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

110 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัชยา  ภูมิสถาน นางสาวจิรัชยา  ภูมิสถาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 110/2564
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามละเอียด ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

111 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน์  สุคนธ์ทิพย์ นางสาวฐิติรัตน์  สุคนธ์ทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 111/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

112 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง ธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิจันทร์  โคตุเคน นางสาวมะลิจันทร์  โคตุเคน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 112/2564
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามละเอียด ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

113 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง ธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวิตา  พิมพานิช นางสาวปวิตา  พิมพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 113/2564
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามละเอียด ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

114 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชวรรณ  สถาปัตย์ นางสาวกชวรรณ  สถาปัตย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 114/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

115 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกครอง  สัตถาวร นายปกครอง  สัตถาวร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 115/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

116 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทรียา  วงศ์สวัสดิวัฒนา นางสาวพัทรียา  วงศ์สวัสดิวัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 116/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

117 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลดา แต่งเครือมาศ นางสาวชลดา แต่งเครือมาศ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 117/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

118 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิชศา  ส าราญ นางสาวญาณิชศา  ส าราญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 118/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

119 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสรี  ทนทาน นางสาวเกสรี  ทนทาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 119/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

120 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลย์รัตน์  ศรีสิทธิกรรม นางสาวชวัลย์รัตน์  ศรีสิทธิกรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 120/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

121 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรวิษฐ์  ปราชเปร่ือง นายศรวิษฐ์  ปราชเปร่ือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 121/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

122 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง ธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 158,400.00 158,400.00 เฉพาะเจาะจง นางส่องศรี  ธรรมนารักษ์ นางส่องศรี  ธรรมนารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 122/2564
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามละเอียด ราคาท่ีเสนอ 158,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 158,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2563
เง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

123 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ รายการ สต๊ิกเกอร์ 958.00 958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ขนาด 100x250 ซม. ราคาท่ีเสนอ 958.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 958.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5/10/2563

วงเงินงบประมาณ

124 จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ          52,387.20         52,387.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามใบเสนอราคาเลขท่ี SVS/LR/101/ จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/10/2563
2563 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 52,387.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 52,387.20 บาท ราคาท่ีจ้าง 52,387.20 บาท วงเงินงบประมาณ
(ห้าหม่ืนสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทย่ีสิบสตางค์) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่า
เพ่ิมแล้ว

125 เช่ารถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน/1 วัน ในวันท่ี 8 ตุลาคม 2563            6,500.00           6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง  คงสม นายสมปอง  คงสม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
ราคาท่ีเสนอ 6,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/10/2563

วงเงินงบประมาณ

126 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันท่ี          27,000.00         27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2564
7 - 9 ตุลาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 วัน จ านวน 2 คัน ตามใบเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 27,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 27,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7/10/2563
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 27,000.- บาท (สองหม่ืน วงเงินงบประมาณ
เจ็ดพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว
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แบบ สขร.1

127 จัดจ้างเช่าห้องประชุมพร้อมค่าตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรมและค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ         75,000.00         75,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเลอชาร์ม สุโขทัย โรงแรมเลอชาร์ม สุโขทัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ณ โรงแรมเลอชาร์ม สุโขทัย ในวันท่ี 10-13 ตุลาคม 2563 จ านวน 1 งาน ราคาท่ีเสนอ 75,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 75,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/10/2563
รวมเป็นเงิน 75,000.- บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่า วงเงินงบประมาณ
เพ่ิมแล้ว

128 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด (กบส.) จ านวน 1 พวง เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม            4,500.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
น้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/10/2563
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 วงเงินงบประมาณ
ณ ท้องสนามหลวง

129 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ของ สมช. (กชต./สนง.ผอ.สล.คปต.)        228,000.00       228,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวีรินท์  อรรถไกรรัตน์ นางวีรินท์  อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี 10 - 13 ตุลาคม 2563 จ านวน 1 งาน ราคาท่ีเสนอ 228,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 228,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/10/2563

วงเงินงบประมาณ

130 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        172,500.00       172,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ์  ไกรทองสุข นายนัทธพงศ์  ไกรทองสุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 123/2564
ต้ังแต่ วันท่ี 16 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 172,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 172,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/10/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

131 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/2 วัน ในระหว่างวันท่ี 21-22 ต.ค. 2563          30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/10/2563

วงเงินงบประมาณ

132 จัดจ้างท าตรายาง เพ่ือใช้ในการปฎิบัติงานของหน่วยงาน            2,600.10           2,600.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
- ส านักงานประสานงานกลาง ศบค. จ านวน 21 อัน จ านวนเงิน 1,979.50 บาท และการพิมพ์ และการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/10/2563
- งานอาคารสถานท่ี จ านวน 6 อัน จ านวนเงิน 620.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,600.10 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,600.10 บาท วงเงินงบประมาณ

133 จ้างเหมาบริการต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 3 คน ราคาจ้างละ        486,000.00       486,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.พัฒนาคาร์เรนท์ จ ากัด บริษัท ช.พัฒนาคาร์เรนท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
13,500.00 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ราคาท่ีเสนอ 486,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 486,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/10/2563

วงเงินงบประมาณ
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จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

134 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง ปีงบประมาณ        400,000.00       400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2564
พ.ศ. 2564 จ านวน 12 เดือน (ต.ค. 2563 - 30 กันยายน 2564) จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/10/2563
รายละเอียดดังน้ี ราคาท่ีเสนอ 400,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 400,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
1. ขนาด A3 และ A4 ขาว-ด า ราคาแผ่นละ 0.31 บาท
2. ขนาด A3 สี ราคาแผ่นละ 7.00 บาท
3. ขนาด A4 สี ราคาแผ่นละ 5.00 บาท

135 เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้้ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ้านวน 1 คัน/         13,500.00         13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
3 วัน ระหว่างวันท่ี 26 - 28 ตุลาคม 2563 ราคาท่ีเสนอ 13,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 13,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/10/2563

วงเงินงบประมาณ

136 ผงหมึก จ านวน 4 รายการ ดังน้ี          59,213.80         59,213.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
1. HP รุ่น CE400X/XC จ านวน 2 กล่องๆละ 7,169.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 59,213.80 บาท ราคาท่ีจ้าง 59,213.80 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/10/2563
รวมเป็นเงิน 14,338.00 บาท วงเงินงบประมาณ
2. HP รุ่น CE401A จ านวน 2 กล่องๆละ 7,479.30 บาท
รวมเป็นเงิน 14,958.00 บาท
3. HP รุ่น CE402A จ านวน 2 กล่องๆละ 7,479.30 บาท
รวมเป็นเงิน 14,958.00 บาท
4. HP รุ่น CE403A จ านวน 2 กล่องๆละ 7,479.30 บาท
รวมเป็นเงิน 14,958.00 บาท
รวม 4 รายการ เป็นจ านวนเงิน 59,213.80 บาท

137 วัสดุ จ านวน 2 รายการ          14,278.94         14,278.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
1. เมาส์ ด า MD Tech MD-65 จ านวน 20 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 14,278.94 บาท ราคาท่ีจ้าง 14,278.94 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/10/2563
2. รางปล๊ักไฟ (มอก.) 4 ช่อง 3 เมตร ขาว โตชิโน ET-914 จ านวน 20 ช้ิน วงเงินงบประมาณ

138 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมปกาสัย รีสอร์ท โรงแรมปกาสัย รีสอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/10/2563

วงเงินงบประมาณ

139 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ            6,313.00           6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท INTERLINK COMMUNICATION บริษัท INTERLINK COMMUNICATION มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
- CAT5E UTP ENHANCED CABLE (350MHz.) CMR PUBLIC COMPANY LIMITED PUBLIC COMPANY LIMITED เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/10/2563
จ านวน 2 BX. ราคาท่ีเสนอ 6,313.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,313.00 บาท วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร.1

140 งานเช่ารถยนต์โดยสาร จ านวน 1 งาน ดังน้ี          40,500.00         40,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวีรินท์  อรรถไกรรัตน์ นางวีรินท์  อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2564
1. รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 วัน วันละ 4,500.00 บาท ระหว่าง ราคาท่ีเสนอ 40,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 40,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/10/2563
วันท่ี 2 - 4 พฤศจิกายน 2563 วงเงินงบประมาณ
2. รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 วัน วันละ 4,500.00 บาท ระหว่าง
วันท่ี 2 - 4 พฤศจิกายน 2563
3. รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 วัน วันละ 4,500.00 บาท ระหว่าง
วันท่ี 2 - 4 พฤศจิกายน 2563

141 ของท่ีระลึก (เรือสุพรรณหงษ์)            2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลช่อฟ้า คณะบุคคลช่อฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2564
ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 2,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/10/2563

วงเงินงบประมาณ

142 จ้างขนย้ายพัสดุ ส านักงาน กภช. จาก อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 7          50,000.00         50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์มูฟ จ ากัด บริษัท สตาร์มูฟ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2564
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ไปยัง ราคาท่ีเสนอ 50,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 50,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/10/2563
อาคาร 20 ช้ัน 3  ท าเนียบรัฐบาล วงเงินงบประมาณ

143 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก คร้ังท่ี 2/64 จ านวน 1 งาน            1,979.50           1,979.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2564
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 63-10-37 JOB REF. 631080 จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/10/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,979.50 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,979.50 บาท วงเงินงบประมาณ


