
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง บุคลากร ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 -          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  จันทิมางกูร นางสาวหัสยา  จันทิมางกูร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 001/2563
30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง บุคลากร ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 -          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรยุทธ์  ม่วงแสง นายวรยุทธ์  ม่วงแสง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 002/2563
30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโนมา  รามบุตร์ นางสาวอโนมา  รามบุตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 003/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

4 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทพร  โพธ์ิสุข นางสาวนันทพร  โพธ์ิสุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 004/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

5 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพล  เศรษฐบุตร นายกันตพล  เศรษฐบุตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 005/2563
ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

6 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัญญา  หอมวิลัย นางสาวจนัญญา  หอมวิลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 006/2563
ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

7 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิราวรรณ  แก้วใส นางสาววิราวรรณ  แก้วใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 007/2563
30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

8 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลัยวัลย์  สัตยาหุรักษ์ นางวิลัยวัลย์  สัตยาหุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 008/2563
30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

9 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  จิรภคนันต์ นายธนกฤต  จิรภคนันต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 009/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

10 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา  ฉางแก้ว นางสาวขวัญจิรา  ฉางแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 010/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

11 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทินี  ปูนทอง นางสาวนันทินี  ปูนทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 011/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

12 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิชาการพัสดุ          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมณ  หุยากรณ์ นางสาวภิรมณ  หุยากรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 012/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

13 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา  บัณฑิตไทย นางสาววรางคณา  บัณฑิตไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 013/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

14 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานซ่อมบ ารุง          96,000.00         96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรี  ขลิบทอง นายจักรี  ขลิบทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 014/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 96,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 96,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

15 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานซ่อมบ ารุง          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธ์ิศักด์ิ  ภู่เสือ นายสิทธ์ิศักด์ิ  ภู่เสือ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 015/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

16 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงสุดา  เนียมชมภู นางสาวดวงสุดา  เนียมชมภู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 016/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

17 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง พนักงานซ่อมบ ารุง          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพลธวัช  พลเอ่ียม นายพลธวัช  พลเอ่ียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 017/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

18 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานประชุม          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทัยรัตน์  บางทา นางสาวฤทัยรัตน์  บางทา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 018/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

19 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานประชุม          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพงษ์  ดวงมณี นายรัฐพงษ์  ดวงมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 019/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

20 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  จรเสถียร นางสาวอรพรรณ  จรเสถียร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 020/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

21 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทนิชา  อินทรชูเดช นางสาวภัทนิชา  อินทรชูเดช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 021/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

22 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ  เดชชาญชัย นายกิตติศักด์ิ  เดชชาญชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 022/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

23 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกราช  เคนโยธา นายเอกราช  เคนโยธา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 023/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

24 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอลิสา  ตันตรัตนพงษ์ นางอลิสา  ตันตรัตนพงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 024/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

25 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงษ์  วงษ์น้อย นายภัทรพงษ์  วงษ์น้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 025/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

26 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพรรษ  โกยทา นางสาวนวพรรษ  โกยทา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 026/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

27 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชาวัต  ศิวะวัฒนากร นายเดชาวัต  ศิวะวัฒนากร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 027/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

28 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวายุ  สว่างจิตต์ นายวายุ  สว่างจิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 028/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

29 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา  ศรีจันทร์ นางสาวอัญชนา  ศรีจันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 029/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

30 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกสุกาญจน์  แก่นม่ัน นางสาวกนกสุกาญจน์  แก่นม่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 030/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

31 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางปียนุช  ดีชัยรัมย์ นางปียนุช  ดีชัยรัมย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 031/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

32 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          96,000.00         96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัด  รักไทรทอง นายมูฮ าหมัด  รักไทรทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 032/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 96,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 96,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

33 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซากียะห์  บาหา นางสาวซากียะห์  บาหา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 033/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

34 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร  อินทรนาค นายวีรภัทร  อินทรนาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 034/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

35 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฏฐวุฒิ  สีล้ิม นายเสฏฐวุฒิ  สีล้ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 035/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

36 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 -          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลนาถ  สีดลรัศมี นางสาวชวัลนาถ  สีดลรัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 036/2563
30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ วงเงินงบประมาณ

37 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลลักษณ์  โพธ์ิแก้ว นางสาววิไลลักษณ์  โพธ์ิแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 037/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

38 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญผกา  อินทรชิต นางสาวเพ็ญผกา  อินทรชิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 038/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

39 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ิ ประสงค์ นายสัมฤทธ์ิ ประสงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 039/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

40 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ ณ นคร นายอาทิตย์ ณ นคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 040/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

41 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราถนา  มะแซ นางสาวปราถนา  มะแซ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 041/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

42 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          96,600.00         96,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนภ  เทพวัลย์ นายนภ  เทพวัลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 042/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 96,600 บาท ราคาท่ีจ้าง 96,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

43 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าใส  บ้านสร้าง นางสาวน้ าใส  บ้านสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 043/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

44 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา  ม่วงวิจิตร์ นางสาวศิริยา  ม่วงวิจิตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 044/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

45 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพวีร์  กฤษิชีวิน นายณพวีร์  กฤษิชีวิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 045/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

46 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร  จันทรมณี นายศุภกร  จันทรมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 046/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

47 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปตัญจิกา  สรสิริ นางสาวปตัญจิกา  สรสิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 047/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

48 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชชา  แสวงทรัพย์ นางสาวณิชชา  แสวงทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 048/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

49 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกรัตน์  สท้านไตรภพ นางสาวกนกรัตน์  สท้านไตรภพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 049/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

50 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา  เจนการ นางสาวอารยา  เจนการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 050/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

51 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี  ทองอยู่ นางสาวสุภาวดี  ทองอยู่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 051/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

52 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาตีรัตน์  อุนนิมิตร นางสาวญาตีรัตน์  อุนนิมิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 052/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

53 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลรัตน์  ทิพย์สวรรค์ นางสาวชวัลรัตน์  ทิพย์สวรรค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 053/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

54 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิภัทร  อินทรมงคล นายวุฒิภัทร  อินทรมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 054/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

55 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวัฒน์  ด้วงทวี นายธิติวัฒน์  ด้วงทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 055/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

56 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  บุญโพธ์ิ นางสาวศิริลักษณ์  บุญโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 056/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

57 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์  โฉมวิไล นางสาวจุฑารัตน์  โฉมวิไล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 057/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

58 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรี อธิวัฒน์  ไพรวัลย์ ว่าท่ีร้อยตรี อธิวัฒน์  ไพรวัลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 058/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

59 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัทร  อินทรสุขศรี นางสาวณภัทร  อินทรสุขศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 059/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

60 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณธิดา  ศรีสวย นางสาวณธิดา  ศรีสวย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 060/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

61 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชนิสรา  ดวงเลิศ นางชนิสรา  ดวงเลิศ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 061/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

62 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิญญาพัชณ์  สุขอุดม นางสาวภิญญาพัชณ์  สุขอุดม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 062/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

63 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา  พราหมณ์ช่ืน นางสาวเจนจิรา  พราหมณ์ช่ืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 063/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

64 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพฤกษ์  ศรีสุวรรณ นายนพฤกษ์  ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 064/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

65 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์  วอนสันเทียะ นางสาวศุภรัตน์  วอนสันเทียะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 065/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

66 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเชน  เลิศวีระสวัสด์ิ นายสุเชน  เลิศวีระสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 066/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

67 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธุสาวดี  ทองนวล นางสาวธุสาวดี  ทองนวล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 067/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

68 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัดอามีน  จะปะกียา นายมูฮ าหมัดอามีน  จะปะกียา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 068/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

69 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัดซอบรี  มูฮิ นายมูฮ าหมัดซอบรี  มูฮิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 069/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

70 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัตติมา  ชนันทวารี นางสาวนัตติมา  ชนันทวารี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 070/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

71 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิพร  ต้ังชีววัฒนกุล นางสาวรวิพร  ต้ังชีววัฒนกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 071/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

72 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์  สุขยานุดิษฐ นายกฤษณ์  สุขยานุดิษฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 072/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

73 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนุช  มิฒิหลี นางสาวปิยะนุช  มิฒิหลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 073/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

74 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วรนุช  บุตรโพธ์ิ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วรนุช  บุตรโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 074/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

75 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธพล  ทิมอ่ า นายพัทธพล  ทิมอ่ า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 075/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

76 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลลักษณ์  ศักด์ิสุเวชสกุล นางสาววิไลลักษณ์  ศักด์ิสุเวชสกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 076/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

77 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์  เย่าเฉ้ือง นายกฤษณ์  เย่าเฉ้ือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 077/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

78 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวัณย์  ศิลปเดช นางสาววิลาวัณย์  ศิลปเดช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 078/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

79 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญฤดี  เย็นอนงค์ นางสาวขวัญฤดี  เย็นอนงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 079/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

80 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนต์ชัย  ศรีสุวรรณ นายมนต์ชัย  ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 080/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

81 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ์  สายพันธ์ นางสาวรัชฎาภรณ์  สายพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 081/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

82 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรณวรรณ ณ ระนอง นางสาวจรณวรรณ ณ ระนอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 082/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

83 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวศิวิญญ์ุ  สารกิจปรีชา นายวศิวิญญ์ุ  สารกิจปรีชา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 083/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

84 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวช้องนาง  ปรีชาเจริญศิลป์ นางสาวช้องนาง  ปรีชาเจริญศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 084/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

85 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเนียน ณ ถลาง นางสาวบุญเนียน ณ ถลาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 085/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

86 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิวัติ  ดีพัฒนกุล นายปฏิวัติ  ดีพัฒนกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 086/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

87 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสัณฐิยา  บุษปฤกษ์ นางสาวสัณฐิยา  บุษปฤกษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 087/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

88 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  ใบเกตุ นางสาวสุรีรัตน์  ใบเกตุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 088/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

89 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          70,200.00         70,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลี พวงล าใย นางสาวชุลี พวงล าใย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 089/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 70,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 70,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

90 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกฤษฎ์ิ คุ้มย้ิม นายประกฤษฎ์ิ คุ้มย้ิม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 090/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

91 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค  เวสารัตน์ นางสาวกัญญาภัค  เวสารัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 091/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

92 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสรี  ทนทาน นางสาวเกสรี  ทนทาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 092/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

93 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลนที  ทองศรีนุ่น นายชลนที  ทองศรีนุ่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 093/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

94 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอัชฌา อินทรชิต นางสาวอรอัชฌา อินทรชิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 094/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

95 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณีนาถ  สุวรรณสุโข นางสาวญาณีนาถ  สุวรรณสุโข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 095/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

96 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  บ้านเป้า นางสาววนิดา  บ้านเป้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 096/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

97 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีระ อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา นายพีระ อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 097/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

98 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิโลบล  อภิชาต นางสาวนิโลบล  อภิชาต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 098/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

99 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ  ชนิตรนันท์ นางสาวธมลวรรณ  ชนิตรนันท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 099/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

100 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง นิติกร          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา  อักษรสุวรรณ นางสาวสุนิษา  อักษรสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0100/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

101 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน์  สุคนธ์ทิพย์ นางสาวฐิติรัตน์  สุคนธ์ทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0101/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

102 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิจันทร์  โคตุเคน นางสาวมะลิจันทร์  โคตุเคน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0102/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

103 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวิตา พิมพานิช นางสาวปวิตา พิมพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0103/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

104 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน        120,000.00       120,000.00 เฉพาะเจาะจง พลเอกสุวิชา แก้วรุ่งเรือง พลเอกสุวิชา แก้วรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0104/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 120,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 120,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

105 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลดา แต่งเครือมาศ นางสาวชลดา แต่งเครือมาศ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0105/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

106 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทรียา  วงศ์สวัสดิวัฒนา นางสาวพัทรียา  วงศ์สวัสดิวัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0106/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

107 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกครอง  สัตถาวร นายปกครอง  สัตถาวร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0107/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

108 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิชศา ส าราญ นางสาวญาณิชศา ส าราญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0108/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

109 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณย์รัตน์ วินเทอร์ นางสาวญาณิชศา ส าราญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0109/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีจ้าง 90,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

110 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ          79,200.00         79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางส่องศรี  ธรรมนารักษ์ นางส่องศรี  ธรรมนารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0110/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 79,200 บาท ราคาท่ีจ้าง 79,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

111 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ เมาส์แพ็คคู่ ด า Micro Pack M101            1,990.00           1,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จ านวน 10 หน่วย     ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 15,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/4/2563

วงเงินงบประมาณ

112 จ้างฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท้ัง 3 แห่ง ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมด          82,075.00         82,075.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา  ชมะรัตน์ นายธนา  ชมะรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
9,380 ตารางเมตร (งานอาคารสถานท่ี)     ราคาท่ีเสนอ 82,075.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 82,075.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/4/2563

วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

113 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ            6,900.00           6,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมารัตน์ ตฤษณารมย์ นางสาวอุมารัตน์ ตฤษณารมย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ไวรัส COVID-19 แอลกฮอล์ ขนาด 4,700 ml. จ านวน 5 แกลลอน     ราคาท่ีเสนอ 6,900.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,900.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8/4/2563

วงเงินงบประมาณ

114 จัดซ้ือสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมการประชุมทางไกลออนไลน์          38,520.00         38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
    ราคาท่ีเสนอ 38,520.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 38,520.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/4/2563

วงเงินงบประมาณ

115 การจัดจ้างท าตรายาง (ส านักงาน/กลุ่มงาน)          19,506.10         19,506.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลตรายาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
    และการพิมพ์ และการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/4/2563

ราคาท่ีเสนอ 19,506.10 บาท ราคาท่ีจ้าง 19,506.10 บาท วงเงินงบประมาณ

116 จ้างบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ (งานอาคารสถานท่ี)        192,600.00       192,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
    เซอร์วิส เซอร์วิส เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15/4/2563

ราคาท่ีเสนอ 192,600.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 192,600.00 บาท วงเงินงบประมาณ

117 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน          82,500.00         82,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์นรา ดิษฐวิเศษ นายพงษ์นรา ดิษฐวิเศษ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 0111/2563
ต้ังแต่ วันท่ี 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไข ราคาท่ีเสนอ 82,500 บาท ราคาท่ีจ้าง 82,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/4/2563
ท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้าง วงเงินงบประมาณ
และสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

118 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติภารกิจ (กมท.)            6,807.37           6,807.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ราคาท่ีเสนอ 6,807.73 บาท ราคาท่ีจ้าง 6,807.73 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20/4/2563
ทางทะเล (นปท.) คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ ในห้วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ
ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทาการ ช้ัน ๓ สมช. ท าเนียบรัฐบาล

119 จัดจ้างซ่อมโทรศัพท์ภายนอก หมายเลข 029298096-9 ของ ฝอ.ลมช.            1,070.00           1,070.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัยการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ตามใบเสนอราคาเลขท่ี SITE/9712 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563     ราคาท่ีเสนอ 1,070.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 1,070.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/4/2563
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,070 บาท (หน่ึงพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษี วงเงินงบประมาณ
มูลค่าเพ่ิมแล้ว



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

120 พิมพ์นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 -          57,780.00         57,780.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
2565) ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 2,000 เล่ม และราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/4/2563

ราคาท่ีเสนอ 57,780.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 57,780.00 บาท วงเงินงบประมาณ

121 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า        152,000.00       152,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
ราคาท่ีเสนอ 152,000.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 152,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/4/2563

วงเงินงบประมาณ

122 จ้างก้ันผนังห้องท างาน ผอ.กนย.          25,500.00         25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา ชมะรัตน์ นายธนา ชมะรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 25,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 25,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/4/2563

วงเงินงบประมาณ

123 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเพ่ือน ามาใช้ในราชการ (งานอาคารสถานท่ี)          52,100.00         52,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L. เบาะยนต์ โซฟา ร้าน B.L. เบาะยนต์ โซฟา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ราคาท่ีเสนอ 52,100.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 52,100.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/4/2563

วงเงินงบประมาณ

124 จ้างฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท้ัง 3 แห่ง ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมด          82,075.00         82,075.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา ชมะรัตน์ นายธนา ชมะรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
9,380 ตารางเมตร (งานอาคารสถานท่ี) คร้ังท่ี 2 ราคาท่ีเสนอ 82,075.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 82,075.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/4/2563

วงเงินงบประมาณ

125 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยส่วนกลาง (งานอาคารสถานท่ี)        119,821.00       119,821.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา ชมะรัตน์ นายธนา ชมะรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 05/2563
ราคาท่ีเสนอ 119,821.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 119,821.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27/4/2563

วงเงินงบประมาณ

126 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 4 คน พร้อมพนักงานขับรถยนต์        132,800.00       132,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ จ ากัด บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2563
จ านวน 4 คน (ระยะเวลา 1 เดือน) ราคาท่ีเสนอ 132,800.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 132,800.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/4/2563

วงเงินงบประมาณ

127 วัสดุส านักงาน        199,294.99       199,294.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2563
ราคาท่ีเสนอ 199,294.99 บาท ราคาท่ีจ้าง 199,294.99 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/4/2563

วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖3
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี  ๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.1

128 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 3 คน ระยะเวลา 5 เดือน        202,500.00       202,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ จ ากัด บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2563
ราคาท่ีเสนอ 202,500.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 202,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/4/2563

วงเงินงบประมาณ

129 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าอัตโนมัติ อาคาร 20 ช้ัน 3          23,005.00         23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอ็ม พี แกรนด์พลัส จ ากัด บริษัท แอล เอ็ม พี แกรนด์พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 04/2563
ราคาท่ีเสนอ 23,005.00 บาท ราคาท่ีจ้าง 23,005.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/4/2563

วงเงินงบประมาณ


