
เลขท่ี วันท่ี

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ วันท่ี 

3 พ.ค.64 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้

ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

      79,963.43      79,963.43 เฉพาะเจาะจง นายนัธทวัฒน์ โสภณเศวตศิลป์       79,963.43 นายนัธทวัฒน์ โสภณเศวตศิลป์      79,963.43 มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

153/2564 3/5/2564

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ วันท่ี 

3 พ.ค.64 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้

ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

      74,500.00      74,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ กันธะ       74,500.00 นายพุฒิเมธ กันธะ      74,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

154/2564 3/5/2564

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ วันท่ี 

3 พ.ค.64 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้

ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

      74,500.00      74,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรภพ ลีนะเจริญกุล       74,500.00 นายสิรภพ ลีนะเจริญกุล      74,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

155/2564 3/5/2564

4 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ วันท่ี 

3 พ.ค.64 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้

ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

      74,500.00      74,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลกร คณะนา       74,500.00 นางสาวชลกร คณะนา      74,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

156/2564 3/5/2564

5 จัดซ้ือทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง สีน้ าตาล         3,295.60        3,295.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จ ากัด         3,295.60 บริษัท สยามวิริยะกิจ จ ากัด        3,295.60 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 7/5/2564

6 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (แบบรวม) ห้อง ลมช.     134,999.76     134,999.76 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง

เซอร์วิส

    134,999.76 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง

เซอร์วิส

    134,999.76 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 12/5/2564

7 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 (ส านัก/กอง/กลุ่มงาน) จ านวน 350 รีม       33,330.50      33,330.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

      33,330.50 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

     33,330.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 14/5/2564

8 จัดซ้ือสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมการประชุมทางไกลออนไลน์เพ่ิมเติม       35,670.59      35,670.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด       35,670.59 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด      35,670.59 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 18/5/2564

9 จัดซ้ือซองเอกสาร (ส านัก/กอง/กลุ่มงาน)         7,520.00        7,520.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

        7,520.00 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

       7,520.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 18/5/2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

10 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน                                           - 

แอลกอฮอล์ ขนาด 3.8 ลิตร จ านวน 10 แกลลอน

        6,200.01        6,200.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         6,200.01 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        6,200.01 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 19/5/2564

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กตป. จ านวน 41 รายการ       34,679.12      34,679.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด       34,679.12 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      34,679.12 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 21/5/2564

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านัก/กอง/กลุ่มงาน) 34,879.66 34,879.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 34,879.66 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 34,879.66 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 21/5/2564

13 ผงหมึกพิมพ์ 8 รายการ     114,849.52     114,849.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด     114,849.52 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด     114,849.52 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 21/5/2564

14 ผงหมึกพิมพ์ 4 รายการ       55,534.07      55,534.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       55,534.07 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      55,534.07 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 24/5/2564

15 จ้างท าสติกเกอร์ตราส านักงานติดรถยนต์                                          

 สติกเกอร์ใส ขนาด 27 ซม. จ านวน 30 ดวง                                      

สติกเกอร์สุญญากาศ ขนาด 10.5 ซม. จ านวน 50 ดวง

        5,778.00        5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ พาส คอมพลีท จ ากัด         5,778.00 บริษัท เอ พาส คอมพลีท จ ากัด        5,778.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 25/5/2564

16 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 (พอย.) จ านวน 200 รีม       19,046.00      19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

      19,046.00 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

     19,046.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 25/5/2564

17 ผงหมึกพิมพ์ จ านวน 10 รายการ     124,711.71     124,711.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด     124,711.71 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด     124,711.71 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 27/5/2564

18 จ้างซ่อมแซมลู่ว่ิงไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์                                        

สมช. 27810 014 001 ส่วนกลาง 54 112

      18,000.00      18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด       18,000.00 บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด      18,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 27/5/2564

19 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง                     

อุปกรณ์กระจายสัญญานอินเตอร์เน็ต จ านวน 5 ชุด

      18,190.00      18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด       18,190.00 บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด      18,190.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 27/5/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

20 ผงหมึกพิมพ์ 5 รายการ       93,363.92      93,363.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       93,363.92 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      93,363.92 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

04/2564 27/5/2564

21 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานช่าง                                                   - 

ฝาถังบ าบัดน้ าเสียพลาสติกกลม สีด า ขนาด 49 ซม. จ านวน 2 อัน

        1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญถาวร โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด         1,200.00 บริษัท บุญถาวร โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด        1,200.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

05/2564 27/5/2564

22 ผงหมึกพิมพ์ 4 รายการ       51,156.70      51,156.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       51,156.70 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      51,156.70 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 28/5/2564

23 จ้างสูบส่ิงปฏิกูล ใส่จุลินทรีย์ย่อยสลาย และล้างท าความสะอาดปลายท่อส่งส่ิง

ปฏิกูลและท่อส่งน้ าเสีย จ านวน 6 ถัง (งานอาคารสถานท่ี)

      60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์       60,000.00 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์      60,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 28/5/2564

24 ผลิตเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ันกรรมาธิการ 

จ านวน 120 ชุด

      16,178.40      16,178.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมคมีเดีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด       16,178.40 บริษัท เมคมีเดีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด      16,178.40 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 31/5/2564


