
เลขท่ี วันท่ี

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ 

วันท่ี 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและ

ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตาม

แนบ

      60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ตันติกิตติ       60,000.00 นางสาวปาณิสรา ตันติกิตติ      60,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

157/2564 1/6/2564

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้ังแต่ 

วันท่ี 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและ

ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตาม

แนบ

      60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภา พันล าภักด์ิ       60,000.00 นางสาวสิริภา พันล าภักด์ิ      60,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

158/2564 1/6/2564

3 จัดซ้ือผงหมึกพิมพ์ 5 รายการ       38,263.20      38,263.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       38,263.20 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      38,263.20 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 2/6/2564

4 จัดซ้ือผงหมึกพิมพ์ 4 รายการ       80,010.32      80,010.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       80,010.32 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      80,010.32 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 2/6/2564

5 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ซ่อมแซมห้องน้ าหญิงช้ัน 2 และห้องน้ าชายช้ัน 4            

   - ปะเก็นข้ีผ้ึง (Wax Ring/Toilet Gasket) จ านวน 2 ช้ิน                    

  - ปะเก็นร่ัวซึมโถปัสสาวะชาย จ านวน 1 ช้ิน

        1,294.70        1,294.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซตะเอเชีย จ ากัด         1,294.70 บริษัท เซตะเอเชีย จ ากัด        1,294.70 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 4/6/2564

6 จ้างซ่อมบ ารุงระบบปรับอากาศ ห้อง ฝอ.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 14/6/2564

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน สมศ. จ านวน 45 รายการ                                 

 ศทส. จ านวน 54 รายการ

      64,826.77      64,826.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด       64,826.77 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      64,826.77 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 14/6/2564

8 พิมพ์หนังสือแผนบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง    

(พ.ศ. 2564 - 2565) จ านวน 500 เล่ม

      98,975.00      98,975.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา

      98,975.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา

     98,975.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 14/6/2564

9 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ               

จ านวน 2 คัน/3 วัน ระหว่างวันท่ี 17 - 19 มิถุนายน  2564

      27,000.00      27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์       27,000.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์      27,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

04/2564 14/6/2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

10 ซ้ือของท่ีระลึก - เรือสุพรรณหงษ์ (เล็ก) + ขยายกรอบ + เพลท         3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลช่อฟ้า         3,500.00 คณะบุคคลช่อฟ้า        3,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

05/2564 14/6/2564

11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเพ่ือน ามาใช้ในราชการ (งานอาคารสถานท่ี) 

รายการโต๊ะ เก้าอ้ีส านักงาน และโซฟา

      33,500.00      33,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา       33,500.00 ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา      33,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 15/6/2564

12 จัดซ้ือผงหมึกพิมพ์ 1 รายการ       11,186.85      11,186.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       11,186.85 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      11,186.85 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 15/6/2564

13 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 (ส านัก/กอง/กลุ่มงาน) จ านวน 315 รีม       29,997.45      29,997.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

      29,997.45 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

     29,997.45 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 16/6/2564

14 จัดซ้ือผงหมึกพิมพ์ 7 รายการ       76,210.75      76,210.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด       76,210.75 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด      76,210.75 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 17/6/2564

15 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 246,100.00 246,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง

เซอร์วิส

246,100.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง

เซอร์วิส

246,100.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 18/6/2564

16 พิมพ์หนังสือ รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานสภาความม่ันคง

แห่งชาติ ประจ าปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 1 และ 2                

ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 500 เล่ม

    159,965.00     159,965.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา

    159,965.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา

    159,965.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 21/6/2564

17 จัดซ้ือซองเอกสาร (ศทส.)         5,750.00        5,750.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์

        5,750.00 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์

       5,750.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 21/6/2564

18 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ               

จ านวน 1 คัน/2 วัน ระหว่างวันท่ี 24 - 25 มิถุนายน 2564

        6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์         6,000.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์        6,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 23/6/2564

19 จัดซ้ือผงหมึกพิมพ์ 4 รายการ       53,756.80      53,756.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

      53,756.80 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

     53,756.80 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 23/6/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

20 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 (ส านัก/กอง/กลุ่มงาน) จ านวน 250 รีม       23,807.50      23,807.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

      23,807.50 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

     23,807.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 25/6/2564

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศทส.) จ านวน 11 รายการ       61,520.00      61,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

      61,520.00 บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

     61,520.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 25/6/2564

22 จัดซ้ือผงหมึกพิมพ์ 6 รายการ     118,657.65     118,657.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด     118,657.65 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด     118,657.65 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 25/6/2564

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ       32,528.00      32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด       32,528.00 บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด      32,528.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 29/6/2564


