
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารท่ีท าการส านักงาน        167,000.00       167,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูวัน จ ากัด บริษัท ทรูวัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
สภาความม่ันคงแห่งชาติ ท้ัง 3 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราคาท่ีเสนอ 167,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 167,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ประจ าเดือนตุลาคม 2562 วงเงินงบประมาณ

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง บุคลากร ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 -          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  จันทิมางกูร นางสาวหัสยา  จันทิมางกูร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ วงเงินงบประมาณ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง บุคลากร ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 -          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรยุทธ์  ม่วงแสง นายวรยุทธ์  ม่วงแสง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กอง ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิ วงเงินงบประมาณ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

4 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารท่ีท าการส านักงาน        186,734.00       186,734.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภัยองค์การ ส านักงานรักษาความปลอดภัยองค์การ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
สภาความม่ันคงแห่งชาติ ท้ัง 3 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สงเคราะห์ทหารผ่านศึก สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ราคาท่ีเสนอ 186,734.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 186,734.00 บาท วงเงินงบประมาณ

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกรัตน์  สท้านไตรภพ นางสาวกนกรัตน์  สท้านไตรภพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

6 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโนมา  รามบุตร์ นางสาวอโนมา  รามบุตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

7 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิราภรณ์  สระธรรม นางสาวทิราภรณ์  สระธรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2561
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1
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8 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิราวรรณ  แก้วใส นางสาววิราวรรณ  แก้วใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

9 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลัยวัลย์  สัตยาหุรักษ์ นางวิลัยวัลย์  สัตยาหุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 07/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

10 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัญญา  หอมวิลัย นางสาวจนัญญา  หอมวิลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 08/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63  ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

11 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  จิรภคนันต์ นายธนกฤต  จิรภคนันต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 09/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

12 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา  ฉางแก้ว นางสาวขวัญจิรา  ฉางแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 10/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

13 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทินี  ปูนทอง นางสาวนันทินี  ปูนทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 11/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

14 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมณ  หุยากรณ์ นางสาวภิรมณ  หุยากรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
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แบบ สขร. 1

15 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา  บัณฑิตไทย นางสาววรางคณา  บัณฑิตไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 13/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

16 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานซ่อมบ ารุง          96,000.00         96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรี  ขลิบทอง นายจักรี  ขลิบทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 14/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 96,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 96,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

17 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานซ่อมบ ารุง          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธ์ิศักด์ิ  ภู่เสือ นายสิทธ์ิศักด์ิ  ภู่เสือ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 15/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

18 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงสุดา  เนียมชมภู นางสาวดวงสุดา  เนียมชมภู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 16/2563
ต้ังแต่  วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

19 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานซ่อมบ ารุง          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพลธวัช  พลเอ่ียม นายพลธวัช  พลเอ่ียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 17/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

20 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานประชุม          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทัยรัตน์  บางทา นางสาวฤทัยรัตน์  บางทา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 18/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

21 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานประชุม          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพงษ์  ดวงมณี นายรัฐพงษ์  ดวงมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 19/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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22 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  จรเสถียร นางสาวอรพรรณ  จรเสถียร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 20/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

23 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทนิชา  อินทรชูเดช นางสาวภัทนิชา  อินทรชูเดช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 21/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

24 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิชฌาย์  ค าเสาร์ นางสาวสุพิชฌาย์  ค าเสาร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 22/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

25 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ  เดชชาญชัย นายกิตติศักด์ิ  เดชชาญชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 23/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

26 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอลิสา  ตันตรัตนพงษ์ นางอลิสา  ตันตรัตนพงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 24/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

27 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฎฐาธิป  นิลวิเชียร นายรัฎฐาธิป  นิลวิเชียร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

28 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพรรษ  โกยทา นางสาวนวพรรษ  โกยทา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 26/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
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แบบ สขร. 1

29 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชาวัต  ศิวะวัฒนากร นายเดชาวัต  ศิวะวัฒนากร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 27/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

30 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลีพร  ธัญญเจริญ นางสาวอัญชลีพร  ธัญญเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 28/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

31 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเขมิกา  ค าปลิว นางสาวเขมิกา  ค าปลิว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 29/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

32 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกสุกาญจน์  แก่นม่ัน นางสาวกนกสุกาญจน์  แก่นม่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 30/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

33 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์วรรณ  ภู่เสือ นางสาวทัศนีย์วรรณ  ภู่เสือ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 31/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

34 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          96,000.00         96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัด  รักไทรทอง นายมูฮ าหมัด  รักไทรทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 32/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 96,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 96,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

35 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณีนาถ  สุวรรณสุโข นางสาวญาณีนาถ  สุวรรณสุโข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 33/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
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 ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

36 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา  อินทะอุต นางสาวนิชาภา  อินทะอุต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 34/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

37 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซากียะห์  บาหา นางสาวซากียะห์  บาหา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 35/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

38 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลนาถ  สีดลรัศมี นางสาวชวัลนาถ  สีดลรัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 36/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

39 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลลักษณ์  โพธ์ิแก้ว นางสาววิไลลักษณ์  โพธ์ิแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 37/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

40 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญผกา  อินทรชิต นางสาวเพ็ญผกา  อินทรชิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 38/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

41 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ิ ประสงค์ นายสัมฤทธ์ิ ประสงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 39/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

42 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ ณ นคร นายอาทิตย์ ณ นคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 40/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
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 ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

43 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราถนา  มะแซ นางสาวปราถนา  มะแซ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 41/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

44 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          96,600.00         96,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนภ  เทพวัลย์ นายนภ  เทพวัลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 42/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 96,600 บาท ราคาท่ีจ้าง 96,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

45 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าใส  บ้านสร้าง นางสาวน้ าใส  บ้านสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 43/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

46 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพวีร์  กฤษิชีวิน นายณพวีร์  กฤษิชีวิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 44/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

47 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปตัญจิกา  สรสิริ นางสาวปตัญจิกา  สรสิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 45/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

48 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชชา  แสวงทรัพย์ นางสาวณิชชา  แสวงทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 46/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

49 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์  ภูทัศน์ นายสุวัฒน์  ภูทัศน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 47/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
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 ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

50 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา  เจนการ นางสาวอารยา  เจนการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 48/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

51 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี  ทองอยู่ นางสาวสุภาวดี  ทองอยู่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 49/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

52 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา  ไหมดี นางสาวจิดาภา  ไหมดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 50/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

53 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  หมอเมือง นางสาวสุจิตรา  หมอเมือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 51/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

54 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  บุญโพธ์ิ นางสาวศิริลักษณ์  บุญโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 52/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

55 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร์  บุญแท้ นายเชาวรินทร์  บุญแท้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 53/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

56 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริกัญญา โกมลเปลิน คัยนันทน์ นางศิริกัญญา โกมลเปลิน คัยนันทน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 54/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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แบบ สขร. 1

57 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิญญาพัชน์  สุขอุดม นางสาวภิญญาพัชน์  สุขอุดม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 55/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

58 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัทร  อินทรสุขศรี นางสาวณภัทร  อินทรสุขศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 56/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

59 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาตีรัตน์  อุนนิมิตร นางสาวญาตีรัตน์  อุนนิมิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 57/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

60 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์  วอนสันเทียะ นางสาวศุภรัตน์  วอนสันเทียะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 58/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

61 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          96,600.00         96,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเชน  เลิศวีระสวัสด์ิ นายสุเชน  เลิศวีระสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 59/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 96,600 บาท ราคาท่ีจ้าง 96,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

62 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธุสาวดี  ทองนวล นางสาวธุสาวดี  ทองนวล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 60/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

63 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนุช  มิฒิหลี นางสาวปิยะนุช  มิฒิหลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 61/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

64 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วรนุช  บุตรโพธ์ิ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วรนุช  บุตรโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 62/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

65 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธพล  ทิมอ่ า นายพัทธพล  ทิมอ่ า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 63/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

66 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลลักษณ์  ศักด์ิสุเวชสกุล นางสาววิไลลักษณ์  ศักด์ิสุเวชสกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 64/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

67 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญจันทร์  เอ่ียมน่ิม นายบุญจันทร์  เอ่ียมน่ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 65/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

68 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวัณย์  ศิลปเดช นางสาววิลาวัณย์  ศิลปเดช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 66/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

69 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิธิป  ปฏิสนธิ นายภูมิธิป  ปฏิสนธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 67/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 62 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

70 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนต์ชัย  ศรีสุวรรณ นายมนต์ชัย  ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 68/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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71 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ์  สายพันธ์ นางสาวรัชฎาภรณ์  สายพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 69/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

72 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวศิวิญญ์ุ  สารกิจปรีชา นายวศิวิญญ์ุ  สารกิจปรีชา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 70/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

73 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเนียน ณ ถลาง นางสาวบุญเนียน ณ ถลาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 71/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

74 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสัณฐิยา  บุษปฤกษ์ นางสาวสัณฐิยา  บุษปฤกษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 72/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

75 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศัจธร  ข านุรักษ์ นายศัจธร  ข านุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 73/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

76 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  ใบเกตุ นางสาวสุรีรัตน์  ใบเกตุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 74/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

77 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลี  พวงล าใย นางสาวชุลี  พวงล าใย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 75/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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78 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกฤษฎ์ิ คุ้มย้ิม นายประกฤษฎ์ิ คุ้มย้ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 76/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

79 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค  เวสารัตน์ นางสาวกัญญาภัค  เวสารัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 77/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

80 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสรี  ทนทาน นางสาวเกสรี  ทนทาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 78/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

81 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลนที  ทองศรีนุ่น นายชลนที  ทองศรีนุ่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 79/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

82 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  บ้านเป้า นางสาววนิดา  บ้านเป้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 80/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

83 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฎฐวุฒิ สีล้ิม นายเสฎฐวุฒิ สีล้ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 81/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

84 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอัชฌา อินทรชิต นางสาวอรอัชฌา อินทรชิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 82/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

85 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์นภัส ยอดมณี นางสาวนันท์นภัส ยอดมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 83/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

86 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีระ อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา นายพีระ อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 84/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

87 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิโลบล  อภิชาต นางสาวนิโลบล  อภิชาต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 85/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

88 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา  อักษรสุวรรณ นางสาวสุนิษา  อักษรสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 86/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

89 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน์  สุคนธ์ทิพย์ นางสาวฐิติรัตน์  สุคนธ์ทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 87/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

90 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิจันทร์  โคตุเคน นางสาวมะลิจันทร์  โคตุเคน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 88/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

91 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวิตา พิมพานิช นางสาวปวิตา พิมพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 89/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป
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สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

92 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทรียา  วงศ์สวัสดิวัฒนา นางสาวพัทรียา  วงศ์สวัสดิวัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 90/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

93 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลดา แต่งเครือมาศ นางสาวชลดา แต่งเครือมาศ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 91/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

94 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทนณัฐ เจือวานิช นายทนณัฐ เจือวานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 92/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

95 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกครอง  สัตถาวร นายปกครอง  สัตถาวร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 93/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

96 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิชศา ส าราญ นางสาวญาณิชศา ส าราญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 94/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

97 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรวิชญ์  ท้วมประถม นายสุรวิชญ์  ท้วมประถม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 95/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

98 จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ          21,828.00         21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามใบเสนอราคาเลขท่ี (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/10/2562
SVGL/2562-010290 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ราคาท่ีเสนอ 21,828.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,828.00 บาท วงเงินงบประมาณ
21,828.-บาท ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม ๒๕๖2
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

99 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 10 เคร่ือง        300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ระยะเช่า 6 เดือน เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/10/2562

ราคาท่ีเสนอ 63,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 63,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

100 เช่ารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับใช้ในการเดินทางในพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติราชการ          33,000.00         33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ นางวีรินท์ อรรถไกรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 33,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 33,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/10/2562

วงเงินงบประมาณ

101 จัดซ้ือพวงมาลา จ านวน 1 พวง เพ่ือเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม            4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคธามาศ  อิทธิยาภรณ์ นายคธามาศ  อิทธิยาภรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
น้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/10/2562
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วงเงินงบประมาณ
ในวันอาทิตย์ท่ี 13 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง (กบส.)

102 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          83,500.00         83,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนริสร์  ขนิษฐบุตร นายนริสร์  ขนิษฐบุตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 96/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 83,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 83,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/10/2562
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

102 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 วัน          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมหัวช้าง เฮอร์ริเทจ กรุงเทพฯ โรงแรมหัวช้าง เฮอร์ริเทจ กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17/10/2562

วงเงินงบประมาณ

103 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ จ านวน1งาน          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ในวันท่ี 23-24 ตุลาคม 2562 โดยเช่าห้องประชุมจ านวน 1 ห้อง (บริษัท หาดใหญ่หรรษาพลาซ่า จ ากัด) (บริษัท หาดใหญ่หรรษาพลาซ่า จ ากัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/10/2562
ต่อ 1 วัน จ านวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

104 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          31,500.00         31,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ นายณัฏฐ์พงษ์  จินดาวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี 22 - 25 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา ราคาท่ีเสนอ 31,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 31,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/10/2562
4 วัน จ านวน 6 คัน ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 วงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 31,500.-บาท (สามหม่ืนหน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว
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ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร. 1

105 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี ขนาด A4        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี ขนาด A3 ราคาท่ีเสนอ 180,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 180,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18/10/2562

วงเงินงบประมาณ

106 จ้างพิมพ์แฟ้มเอกสาร จ านวน 5 รายการ        128,400.00       128,400.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21/10/2562
ราคาท่ีเสนอ 128,400.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 128,400.00 บาท วงเงินงบประมาณ

107 จัดซ้ือพวงมาลา จ านวน 1 พวง เพ่ือเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม            4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพ์  ประคองทรัพย์ นายชลัมพ์  ประคองทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
น้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 4,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/10/2562
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม 2562 วงเงินงบประมาณ
ณ ท้องสนามหลวง (กบส.)

108 จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารฯ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันท่ี          21,000.00         21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกรณ์วิทย์  ทิพย์รุ่งเรือง นายประกรณ์วิทย์  ทิพย์รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลา 3 วัน จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอ 21,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22/10/2562
ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน วงเงินงบประมาณ
21,000.-บาท (สองหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

109 บริการล่ามแปลทันที (ไทย/อังกฤษ-อังกฤษ/ไทย)          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรนุช  อนุศักด์ิเสถียร นางสาวอรนุช  อนุศักด์ิเสถียร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
วันท่ี 28 ตุลาคม 2562 จ านวน 1 วัน ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 20,000.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/10/2562

วงเงินงบประมาณ

110 ระบบอุปกรณ์แปลภาษา (30-50 ชุด) 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูมเมอแรง ออร์กาซ์ แอนด์ บริษัท บูมเมอแรง ออร์กาซ์ แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
- 1 Unit Transmitter คอนซัลแตนท์ จ ากัด คอนซัลแตนท์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25/10/2562
- 1 Unit lnterpreter unit ราคาท่ีเสนอ 12,840.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 12,840.00 บาท วงเงินงบประมาณ
- 1 Unit lnterpreter Booth
- Technician Service
- Set up/Dismantle

111 จัดซ้ือกรอบรูป (กบป.) 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไอดี กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไทยไอดี กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2562
กรอบรูปพร้อมติดต้ังกรอบพลาสติกสีทอง ขนาด 28x35 ซม. ราคาท่ีเสนอ 37,450.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 37,450.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28/10/2562
พร้อมรูป ขนาด 8x12 น้ิว จ านวน 20 อัน วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
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แบบ สขร. 1

112 จัดซ้ือหนังสือและวารสาร (สภช.) 21,951.00 21,951.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 06/2562
ด้านการเมือง และด้านความม่ันคงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจงาน ราคาท่ีเสนอ 21,951.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 21,951.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11/9/2562
เพ่ือด าเนินการ ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์ภัยคุกคามข้ามชาติ วงเงินงบประมาณ

ท่ีกระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติ การก่อการร้ายสากล    
และอาชญากรรมข้ามชาติ และงานพันธกรณีในด้านารแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติและก่อการร้าย 


