
เลขท่ี วันท่ี

1 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานช่าง        3,172.55       3,172.55 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัสดุภัณฑ์        3,172.55 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัสดุภัณฑ์       3,172.55 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 1/4/2564

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ต้ังแต่ วันท่ี 1 

เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้

ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตาม

แนบ

     90,000.00      90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ แย้มศักด์ิ      90,000.00 นายชาญณรงค์ แย้มศักด์ิ      90,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

147/2564 1/4/2564

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานซ่อมบ ารุง ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. - 30 

ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

     79,200.00      79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายณพดล สวนสมุทร      79,200.00 นายณพดล สวนสมุทร      79,200.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

148/2564 1/4/2564

4 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนด

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิก

ค่าใช้จ่ายตามแนบ

     90,000.00      90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรวรรณ รัตนศิริด าริ      90,000.00 นางสาวกรวรรณ รัตนศิริด าริ      90,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

149/2564 1/4/2564

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนด

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิก

ค่าใช้จ่ายตามแนบ

     90,000.00      90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววชิราภรณ์ ไชยเมืองมูล      90,000.00 นางสาววชิราภรณ์ ไชยเมืองมูล      90,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

150/2564 1/4/2564

6 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุม      30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช    

   รีสอร์ท จันทบุรี

     30,000.00 โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช      

 รีสอร์ท จันทบุรี

     30,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 2/4/2564

7 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 งาน ในวันท่ี 7 เมษายน 2564      24,000.00      24,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม JW Marriott Hotel 

Bangkok

     24,000.00 โรงแรม JW Marriott Hotel 

Bangkok

     24,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 5/4/2564

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กปภ.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

จ านวน 28 รายการ

       6,667.31       6,667.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        6,667.31 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด       6,667.31 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 5/4/2564

9 เช่ายานพาหนะ ส าหรับใช้ในการเดินทางในพ้ืนท่ีการปฏิบัติราชการ       

รถตู้ปรับอากาศ จ านวน  2 คัน/3 วัน และรถตู้ปรับอากาศวีไอพี      

จ านวน 1 คัน/3 วัน

     63,000.00      63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด      63,000.00 บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด      63,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 5/4/2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 พฤษภาคม 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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

10 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 9 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนด

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิก

ค่าใช้จ่ายตามแนบ

     82,500.00      82,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกษริน จันทร์มา      82,500.00 นางสาวกษริน จันทร์มา      82,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

151/2564 9/4/2564

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กชต.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน         

  จ านวน 24 รายการ

     36,622.02      36,622.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      36,622.02 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      36,622.02 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 19/4/2564

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน              

จ านวน 60 รายการ - พอย.(งานพัสดุ) - พอย.(อาคารสถานท่ี)

     30,637.08      30,637.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      30,637.08 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      30,637.08 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 19/4/2564

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กบค.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน    

จ านวน 55 รายการ

12,031.95 12,031.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 12,031.95 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 12,031.95 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 19/4/2564

14 จัดซ้ือวัสดุงานช่าง      36,594.00      36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาวรรณทรัพย์ จ ากัด      36,594.00 บริษัท ธนาวรรณทรัพย์ จ ากัด      36,594.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

04/2564 19/4/2564

15 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง/1 วัน ในวันท่ี 22 เมษายน 2564      15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี      15,000.00 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี      15,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

05/2564 19/4/2564

16 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ         

จ านวน 1 งาน ระหว่างวันท่ี 20 - 23 เมษายน 2564

     45,000.00      45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์      45,000.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์      45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

06/2564 19/4/2564

17 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 19 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนด

และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิก

ค่าใช้จ่ายตามแนบ

     81,000.00      81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรวิชญ์ กล่อมจิตต์      81,000.00 นายนรวิชญ์ กล่อมจิตต์      81,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

152/2564 19/4/2564

18 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานราชการ 47 รายการ (งานอาคารสถานท่ี)      14,485.00      14,485.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง      14,485.00 ร้านเอ่ียมรุ่งเรือง      14,485.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 21/4/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

19 จ้างซ่อมแซมท่อน้ าดีห้องชาร์ปในห้องน้ าหญิง ช้ัน 3                           

  (งานอาคารสถานท่ี)

       3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์        3,000.00 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์       3,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 21/4/2564

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สล.คปต.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน                      

 จ านวน 80 รายการ

     72,849.71      72,849.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      72,849.71 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด      72,849.71 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 21/4/2564

21 จ้างซ่อมบ ารุงห้อง รปภ. อาคาร สมช. ท าเนียบรัฐบาล                        

  (งานอาคารสถานท่ี)

     50,520.00      50,520.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์      50,520.00 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์      50,520.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 22/4/2564

22 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน - เจลแอลกอฮอล์                     

 ขนาด 3.5 ลิตร จ านวน 5 แกลลอน - แอลกอฮอล์                       

ขนาด 3.8 ลิตร จ านวน 10 แกลลอน

       9,639.95       9,639.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด        9,639.95 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด       9,639.95 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 22/4/2564

23 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 งาน ตามใบเสนอราคา                

เลขท่ี 64-03-11 JOB REF.64394 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2564

       3,884.10       3,884.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

       3,884.10 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์  

เซอร์วิส จ ากัด

      3,884.10 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 23/4/2564

24 จ้างฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ท้ัง 3 แห่ง ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมด 

9,380 ตารางเมตร (งานอาคารสถานท่ี) คร้ังท่ี 2

     96,145.00      96,145.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์      96,145.00 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์      96,145.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 26/4/2564

25 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอกคร้ังท่ี 7/64              

จ านวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขท่ี 64-04-19 JOB REF.64409 และ

เลขท่ี 64-04-15 JOB REF.64398

       6,313.00       6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

       6,313.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

      6,313.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 27/4/2564

26 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอกคร้ังท่ี 8/64              

จ านวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขท่ี 64-04-21 JOB REF.64416 และ

เลขท่ี 64-04-14 JOB REF.64394

     10,004.50      10,004.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

     10,004.50 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

     10,004.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 27/04/2564

27 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ            

จ านวน 1 งาน (4คัน/4วัน) ในวันท่ี 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564

     72,000.00      72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์      72,000.00 นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์      72,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

03/2564 27/4/2564

28 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศทส.) จ านวน 4 รายการ      61,380.00      61,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

     61,380.00 บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

     61,380.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 30/4/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

29 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าและสายไฟ อาคาร 20 ช้ัน 3     175,000.00    175,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง

เซอร์วิส

    175,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส

   175,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 30/4/2564


