
เลขท่ี วันท่ี

1 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ต้ังแต่ วันท่ี 4 ม.ค.

 - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและให้ปฏิบัติ

ตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแนบ

  134,000.00     134,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภิญญา สุวจันทร์    134,000.00 นางสาวจิรภิญญา สุวจันทร์     134,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

132/2564 4/1/2564

2 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 4 ม.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและ

ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตาม

แนบ

  134,000.00     134,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ์ แซ่เต้ียว    134,000.00 นางสาวชฎาภรณ์ แซ่เต้ียว     134,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

133/2564 4/1/2564

3 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้้าเย็นห้องปฏิบัติการแม่ข่ายศูนย์ราชการฯ และ
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติการแม่ข่ายอาคาร สมช. (งานอาคาร
สถานท่ี/ศทส.)

    88,810.00      88,810.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง 
เซอร์วิส

    88,810.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บีพี เอ็นจิเนียร่ิง
 เซอร์วิส

      88,810.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 5/1/2564

4 เช่าห้องประชุม ส าหรับใช้จัดประชุมติดต่อส่ือสารกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ     45,000.00      45,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ     45,000.00 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ       45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 7/1/2564

5 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ซ่อมแซมห้องน้ าชายช้ัน 3 (1. ปะเก็นข้ีผ้ึง (Wax 

Ring/Toilet Gasket) จ านวน 1 ช้ิน)

        406.60           406.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซตะเอเชีย จ้ากัด          406.60 บริษัท เซตะเอเชีย จ้ากัด           406.60 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 8/1/2564

6 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (1. เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 3.5 ลิตร 

จ านวน 5 แกลลอน 2. แอลกอฮอล์ ขนาด 3.8 ลิตร จ านวน 10 แกลลอน)

      6,240.03        6,240.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ากัด       6,240.03 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ากัด        6,240.03 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

01/2564 12/1/2564

7 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเพ่ือน ามาใช้ในราชการ (งานอาคารสถานท่ี) 

รายการเก้าอ้ีส านักงาน และโซฟา

    22,100.00      22,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา     22,100.00 ร้าน B.L.เบาะยนต์ โซฟา       22,100.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 12/1/2564

8 เช่าห้องประชุม ส้าหรับใช้จัดประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 15,000.00 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 15,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 13/1/2564

9 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าชายช้ัน 1 อาคาร สมช. (1. ขูดร่องยาแนวกระเบ้ือง
พร้อมแนวใหม่ 2. ถาดประกอบโถปัสสาวะห้องน้ าชาย แก้ไขท่อน้ าอุดตัน 

เปล่ียนซีทท่อน้ าท้ิง 3. ซ่อมท่อน้ าประปา ติดต้ังฟลัชวาล์วซ่อมแซมผนัง

ก าแพง)

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ 12,500.00 นายฉลองชัย สว่างอารมณ์ 12,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 14/1/2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี  7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี  7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

10 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 15 ม.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและ

ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตาม
แนบ

  128,500.00     128,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนัธทวัฒน์ โสภณเศวตศิลป์    128,500.00 นายนัธทวัฒน์ โสภณเศวตศิลป์     128,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

134/2564 15/1/2564

11 จัดจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่ 

วันท่ี 15 ม.ค. - 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีส านัก/กองก าหนดและ

ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเง่ือนไขการจ้างและสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตาม

แนบ

  128,500.00     128,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกันติทัต เหมาะเจริญ    128,500.00 นายกันติทัต เหมาะเจริญ     128,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

135/2564 15/1/2564

12 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ SUZUKI FV 115 LB (110CC)

 ทะเบียน 4กฬ 6564 หมายเลขครุภัณฑ์ สมช. 2340 003 0001 59 1/58 
(1. เปล่ียนแบตเตอร่ี จ านวน 1 ลูก 2. เปล่ียนยางนอก-ยางใน (หน้า-หลัง) 

จ านวน 2 ชุด 3. เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง)

      2,900.00        2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมัฆวาฬการาจ       2,900.00 ร้านมัฆวาฬการาจ        2,900.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

01/2564 18/1/2564

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กนย.(กพป.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

จ านวน 29 รายการ

      8,958.65        8,958.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ากัด       8,958.65 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ากัด        8,958.65 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 19/1/2564

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กกม.) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ านวน

 52 รายการ

    32,224.70      32,224.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ากัด     32,224.70 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ากัด       32,224.70 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

02/2564 19/1/2564

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านัก/กลุ่มงาน) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน จ านวน 119 รายการ (1. ศปก.ศบค. จ านวนเงิน 58,893.15 

บาท 2. กภน. จ านวนเงิน 30,914.40 บาท)

    89,807.55      89,807.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ากัด     89,807.55 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ากัด       89,807.55 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 20/1/2564

16 เช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และพนักงานขับรถ จ านวน 2 

คัน/3 วัน ระหว่างวันท่ี 21 - 23 มกราคม 2564

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

02/2564 20/1/2564

17 เช่าห้องประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประสานการด้าเนินงานฯ     15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมวี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอร่ี 
โฮเทล คอลเลคช่ัน

    15,000.00 โรงแรมวี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอร่ี 
โฮเทล คอลเลคช่ัน

      15,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 21/1/2564



เลขท่ี วันท่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
วันท่ี  7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

18 จัดจ้างซักพรม ผ้าม่าน เก้าอ้ีและโซฟา (งานอาคารสถานท่ี) ในบริเวณห้อง

ประชุมวิจิตรวาทการ ช้ัน 3 เน่ืองจากมีการใช้ห้องประชุมอย่างต่อเน่ืองและ

รองรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

89,345.00 89,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาวรรณทรัพย์ จ้ากัด 89,345.00 บริษัท ธนาวรรณทรัพย์ จ้ากัด 89,345.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 25/1/2564

19 เช่าห้องประชุม ส้าหรับใช้จัดประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 15,000.00 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 15,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

01/2564 27/1/2564

20 เช่าห้องประชุม ส้าหรับใช้จัดประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง     45,000.00      45,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ     45,000.00 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ       45,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

02/2564 27/1/2564

21 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอกคร้ังท่ี 4/64 จ านวน 1 งาน 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขท่ี 64-01-20 JOB REF. 64058

      3,263.50        3,263.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

      3,263.50 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

       3,263.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

03/2564 27/1/2564


