สรุปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน……กรกฏาคม 2560..........
(ชื่อหน่วยงาน)…….กลุ่มการพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม……….
วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
-

1.

ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

-

-

ตกลงราคา

-

721,229.81 .-

คุณภาพดีและ
ราคาต่ํา

2.

จ้างทําของและจ้างซ่อม

-

-

ตกลงราคา

-

414,712.50.-

คุณภาพดีและ
ราคาต่ํา

-

3.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (กต.1)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

86,670.-

-

ตกลงราคา

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/86,670.-

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/86,670.-

หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 4/2560
ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559

4.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (กส.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

50,000.-

-

ตกลงราคา

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/50,000.-

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/50,000.-

หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 5/2560
ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (กช.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

40,000.-

-

ตกลงราคา

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/40,000.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/40,000.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
หน่วยงานเจ้าของ
ใบสั่งจ้างเลขที่
เรื่องคัดเลือกตาม
ซ. 6/2560
ความจําเป็นในการใช้ ลงวันที่ 27 ตุลาคม
งาน และเงื่อนไขการ 2559
ให้บริการเช่า

6.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (กป.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

46,224.-

-

ตกลงราคา

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/46,224.-

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/46,224.-

หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 7/2560
ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559

7.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (ศส.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

40,446.-

-

ตกลงราคา

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ.เอ.
จํากัด/40,446.-

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ.เอ.
จํากัด/40,446.-

หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 8/2560
ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559

8.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (สล.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

27,606.-

-

ตกลงราคา

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/27,606.-

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/27,606.-

หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 9/2560
ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/27,606.-

9.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (สล.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

27,606.-

-

ตกลงราคา

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/27,606.-

10.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (กม.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

72,000.-

-

ตกลงราคา

บ. พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ บ. พี.เอส.ไอ.เซลส์
เซอร์วิส จํากัด/72,000.- แอนด์ เซอร์วิส จํากัด/
72,000.-

11.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (กก.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

149,083.96.-

149,083.96

ตกลงราคา

12.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (กต.3)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

59,064.-

-

ตกลงราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
หน่วยงานเจ้าของ
ใบสั่งจ้างเลขที่
เรื่องคัดเลือกตาม
ซ. 10/2560
ความจําเป็นในการใช้ ลงวันที่ 27 ตุลาคม
งาน และเงื่อนไขการ 2559
ให้บริการเช่า
หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 11/2560
ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/149,083.96.-

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
หน่วยงานเจ้าของ
จํากัด/149,083.96.- เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 12/2560
ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559

บ.เอส.เค.ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วิส/59,064.-

บ.เอส.เค.ซัพพลาย
แอนด์ เซอร์วิส/
59,064.-

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 13/2560
ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559

หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

13.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (กต.2)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

57,780.-

-

ตกลงราคา

บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/57,780.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
บ.ซันคัลเล่อร์ โอ .เอ.
จํากัด/57,780.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
หน่วยงานเจ้าของ
ใบสั่งจ้างเลขที่
เรื่องคัดเลือกตาม
ซ. 14/2560
ความจําเป็นในการใช้ ลงวันที่ 27 ตุลาคม
งาน และเงื่อนไขการ 2559
ให้บริการเช่า

14.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (สล.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

36,000.-

-

ตกลงราคา

บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)/
36,000.-

บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)/
36,000.-

หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 15/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

15.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (กค.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

105,600.-

105,600.-

ตกลงราคา

บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)/
105,600.-

บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)/
105,600.-

หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 16/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

16.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (กส.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

77,040.-

-

ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย)
จํากัด/77,040.-

บ.ริโก้ (ประเทศไทย)
จํากัด/77,040.-

หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องคัดเลือกตาม
ความจําเป็นในการใช้
งาน และเงื่อนไขการ
ให้บริการเช่า

ใบสั่งจ้างเลขที่
ซ. 17/2560
ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

17.

* เช่าครุภัณฑ์สาํ นักงาน :
เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
12 เดือน (สก.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

153,600.-

153,600.-

ตกลงราคา

บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)/
153,600.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)/
153,600.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
หน่วยงานเจ้าของ
ใบสั่งจ้างเลขที่
เรื่องคัดเลือกตาม
ซ. 18/2560
ความจําเป็นในการใช้ ลงวันที่ 28 ตุลาคม
งาน และเงื่อนไขการ 2559
ให้บริการเช่า

18.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : พนักงานบริการ
ทั่วไป (สมอ.กบก.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

99,600.-

-

ตกลงราคา

น.ส.อธิรัตน์ ยนต์ศิริ/
99,600.-

น.ส.อธิรัตน์
ยนต์ศิริ/99,600.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่
จ.1/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

19.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : พนักงานบริการ
(สล.) (1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

99,600.-

-

ตกลงราคา

นางสมพิศ บุญสุทธิ์
/99,600.-

นางสมพิศ บุญสุทธิ์
/99,600.-

ใบสั่งจ้างเลขที่
จ.5/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

20.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าพนักงานธุรการ
(กป.) (1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

99,600.-

-

ตกลงราคา

นางสาวนิชกานต์
ดวงส้ม/
99,600.-

นางสาวนิชกานต์
ดวงส้ม/
99,600.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด
- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่
จ.7/2560
ลงวันที่ 13
กันยายน 2559

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

21.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน (กย.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

ตกลงราคา

นางสาวหทัยทิพย์
แสงชัย/175,968.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาวหทัยทิพย์
แสงชัย/175,968.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

22.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าพนักงานธุรการ
(กต.3)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

141,696.-

141,696.-

ตกลงราคา

นางธัญรัตน์ เสลากุล/
141,696.-

นางธัญรัตน์ เสลากุล/
141,696.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
9/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

23.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : ผู้ช่วยธุรการ
(กย.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

115,308.-

115,308.-

ตกลงราคา

นางสาวภุมรินทร์
พวงรอด/115,308.-

นางสาวภุมรินทร์
พวงรอด/115,308.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
10/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

24.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา :
พนักงานรับ-ส่งเอกสารและ
งานทั่วไป (กส.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

115,308.-

115,308.-

ตกลงราคา

นางอรัญญา
นางอรัญญา
บุตรศรีเมือง/115,308.- บุตรศรีเมือง/
115,308.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
11/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่
3/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

25.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา :
นักจัดการงานทัว่ ไป (กย.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

184,764.-

184,764.-

ตกลงราคา

นางสาววรรณิกา
กุรัมย์/184,764.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาววรรณิกา
กุรัมย์/184,764.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

26.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา :
นักวิชาการเผยแพร่ (กส.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

ตกลงราคา

นางสาวรมย์พร
อยู่สกุลถาวร/
175,968.-

นางสาวรมย์พร
อยู่สกุลถาวร/
175,968.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
13/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

27.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา :
เจ้าพนักงานธุรการ (กป.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

104,580.-

104,580.-

ตกลงราคา

นายปภาวิน
ฉิมสําอางค์/104,580.-

นายปภาวิน
ฉิมสําอางค์/
104,580.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
14/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

28.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา :
พนักงานบริการเอกสาร
(กป.) (1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

109,812.-

109,812.-

ตกลงราคา

นายอํานาจ
นายอํานาจ
เสมอตระกูล/109,812.- เสมอตระกูล/
109,812.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
16/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่
12/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

ลําดับที่

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักวิชาการ
มาตรฐาน (กก.)
(ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)
* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักวิชาการ
มาตรฐาน (กก.)
(ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

159,600.-

159,600.-

วิธีพิเศษ

31.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักวิชาการ
มาตรฐาน (กก.)
(ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

159,600.-

159,600.-

32.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักวิชาการ
มาตรฐาน (กก.)
(ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

159,600.-

159,600.-

29.

30.

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

159,600.-

159,600.-

นางสาวณัฐินี
ตุ้ยศักดา
/159,600.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาวณัฐินี
ตุ้ยศักดา
/159,600.-

นางสาวศมนวรรณ ปิ่น
กุมภีร์
/159,600.-

นางสาวศมนวรรณ
ปิ่นกุมภีร์
/159,600.-

-

วิธีพิเศษ

นางสาววรันลักษณ์
เจริญพิทกั ษ์
/159,600.-

นางสาววรันลักษณ์
เจริญพิทกั ษ์
/159,600.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
19/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

วิธีพิเศษ

นางสาวสุรีย์พร นาคภู่
/159,600.-

นางสาวสุรีย์พร นาคภู่ - เสนอราคาอยูใ่ น
/159,600.วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
20/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

วิธีพิเศษ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
-

-

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาอยูใ่ น สัญญาจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ 17/2560
เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม
เป็นไปตามที่ สมอ. 2559
กําหนด
เสนอราคาอยูใ่ น สัญญาจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ 18/2560
เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม
เป็นไปตามที่ สมอ. 2559
กําหนด

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

33.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กก.)
(ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

วิธีพิเศษ

นางสาวขวัญชนก
สมบุญ
/175,968.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาวขวัญชนก
สมบุญ
/175,968.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
- เสนอราคาอยูใ่ น สัญญาจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ 21/2560
- เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม
เป็นไปตามที่ สมอ. 2559
กําหนด

34.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กต.2)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

ตกลงราคา

นางสาวกัญญารัตน์
ตาลแก้ว
/175,968.-

นางสาวกัญญารัตน์
ตาลแก้ว
/175,968.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
22/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

35.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : พนักงานทั่วไป
(กต.2)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

127,140.-

127,140.-

ตกลงราคา

นางจันทร์เพ็ญ
เขียวชัยภูมิ
/127,140.-

นางจันทร์เพ็ญ
เขียวชัยภูมิ
/127,140.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
24/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

36.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กค.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

184,764.-

184,764.-

วิธีพิเศษ

นางสาวกนกกาญจน์
โฉมศรี
/184,764.-

นางสาวกนกกาญจน์
โฉมศรี
/184,764.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
25/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

37.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กค.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

167,580.-

167,580.-

วิธีพิเศษ

นางสาวสุภาพร
แตงอ่อน
/167,580.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาวสุภาพร
แตงอ่อน
/167,580.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

38.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กค.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

วิธีพิเศษ

นางสาวพิชชานันท์
ชํานาญกิจ
/175,968.-

นางสาวพิชชานันท์
ชํานาญกิจ
/175,968.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
27/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

39.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กค.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

167,580.-

167,580.-

วิธีพิเศษ

นางสาววิลาวัลย์ บัณฑิต
/167,580.-

นางสาววิลาวัลย์
บัณฑิต
/167,580.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
28/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

40.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กค.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

วิธีพิเศษ

นายนภา มาสอน
/175,968.-

นายนภา มาสอน
/175,968.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
29/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่
26/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

41.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กค.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

184,764.-

184,764.-

วิธีพิเศษ

นางสาวธุวาพร
เบญจรัตนธนา
/184,764.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาวธุวาพร
เบญจรัตนธนา
/184,764.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

42.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กค.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

159,600.-

159,600.-

วิธีพิเศษ

นางสาวพิชญาดา
มงคลเจริญ
/159,600.-

นางสาวพิชญาดา
มงคลเจริญ
/159,600.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
31/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

43.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กค.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

159,600.-

159,600.-

วิธีพิเศษ

นางสาวกานต์ธรี า
พรหมประสิทธิ์
/159,600.-

นางสาวกานต์ธรี า
พรหมประสิทธิ์
/159,600.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
32/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

44.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าพนักงานธุรการ
(กค.) (1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

134,952.-

134,952.-

วิธีพิเศษ

นางสาวนิศารัตน์ ลี้ลับ
/134,952.-

นางสาวนิศารัตน์ ลี้ลับ - เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
/134,952.-

สัญญาจ้างเลขที่
33/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่
30/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

ลําดับที่

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : พนักงานทั่วไป
(กช.)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

116,256.-

116,256.-

วิธีพิเศษ

46.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักวิชาการ
มาตรฐาน (สก.)
(1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

47.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักวิชาการ
มาตรฐาน (สก.)
(1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

159,600.-

48.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป (สก.)
(1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

109,812.-

45.

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นางสาวสมจวน กันหา
/116,256.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ดั เลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
โดยสรุป
หรือจ้าง
นางสาวสมจวน กันหา - เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
/116,256.-

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่
35/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

วิธีพิเศษ

น.ส.รวีภัทร์ ราตรี/
175,968.-

น.ส.รวีภัทร์ ราตรี/
175,968.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
36/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

159,600.-

วิธีพิเศษ

น.ส.สิเรียม นุ่งอาหลี/
159,600.-

น.ส.สิเรียม นุ่งอาหลี/
159,600.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
38/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

109,812.-

วิธีพิเศษ

นายณฐพล ยืนยง/
109,812.-

นายณฐพล ยืนยง/
109,812.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
41/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

49.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กต.1)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

184,764.-

184,764.-

วิธีพิเศษ

นายมงคล คุ้มสา
/184,764.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นายมงคล คุ้มสา
/184,764.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

50.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กต.1)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

วิธีพิเศษ

นางสาวศิริญญา
ตาลแก้ว
/175,968.-

นางสาวศิริญญา
ตาลแก้ว
/175,968.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
44/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

51.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กต.1)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

วิธีพิเศษ

นางสาวรมิตา
วงค์ไชย/175,968.-

นางสาวรมิตา
วงค์ไชย/175,968.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
45/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

52.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กต.1)
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

วิธีพิเศษ

นางสาวศศิชานันท์
นางสาวศศิชานันท์
ศิระธนวรกุล/175,968.- ศิระธนวรกุล/
175,968.-

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
46/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

- เสนอราคาอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่
42/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

ลําดับที่
53.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ (ศส.)
(1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

159,600.-

159,600.-

วิธีพิเศษ

นางสาวสุนิสา
กลิ่นจันทึก/
159,600.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาวสุนิสา
กลิ่นจันทึก/
159,600.-

54.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ (ศส.)
(1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

159,600.-

159,600.-

วิธีพิเศษ

นางสาวนิศชาดา
คุ้มมี/
159,600.-

นางสาวนิศชาดา
คุ้มมี/
159,600.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
48/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

55.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ (ศส.)
(1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)
* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ (ศส.)
(1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

167,580.-

167,580.-

วิธีพิเศษ

นางสาววรัสญาพร
ฝั้นเต็ม/167,580.-

นางสาววรัสญาพร
ฝั้นเต็ม/167,580.-

สัญญาจ้างเลขที่
49/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

167,580.-

167,580.-

วิธีพิเศษ

นายอารักษ์
ตัณฑะผลิน/167,580.-

นายอารักษ์
ตัณฑะผลิน/
167,580.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด
- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

56.

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
- เสนอราคาอยูใ่ น สัญญาจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ 47/2560
- เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม
เป็นไปตามที่ สมอ. 2559
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
50/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

ลําดับที่

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ (ศส.)
(1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)
* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ (ศส.)
(1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

175,968.-

175,968.-

วิธีพิเศษ

59.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ (ศส.)
(1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

156,216.-

156,216.-

60.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าพนักงานธุรการ
(ศส.) (1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

109,812.-

109,812.-

57.

58.

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นางสาวไอลดา
ช่วยมะลิ/175,968.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาวไอลดา
ช่วยมะลิ/175,968.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
-

159,600.-

159,600.-

วิธีพิเศษ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาอยูใ่ น สัญญาจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ 51/2560
เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม
เป็นไปตามที่ สมอ. 2559
กําหนด
เสนอราคาอยูใ่ น สัญญาจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ 52/2560
เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 28 ตุลาคม
เป็นไปตามที่ สมอ. 2559
กําหนด

นางสาวลัลน์ลลิต
อัศวธาดาวณิชกุล/
159,600.-

นางสาวลัลน์ลลิต
อัศวธาดาวณิชกุล/
159,600.-

-

วิธีพิเศษ

นางสาวสรวงภรณ์
พรมจารี/156,216.-

นางสาวสรวงภรณ์
พรมจารี/156,216.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
53/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

วิธีพิเศษ

นางสาวสอนศรี
จันหัวนา /109,812.-

นางสาวสอนศรี
จันหัวนา
/109,812.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
54/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

-

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

61.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าพนักงานธุรการ
(กป.) (1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

99,600.-

-

62.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กกพ.)
(1 พฤศจิกายน 2559–
30 กันยายน 2560)

146,300.-

146,300.-

63.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กป.)
(15 ธันวาคม 2559–
30 กันยายน 2560)

125,019.96.-

125,019.96

64.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กก.)
(4 มกราคม 2560–
30 กันยายน 2560)

119,700.-

119,700.-

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา นางสาวนิชกานต์
ดวงส้ม/99,600.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาวนิชกานต์
ดวงส้ม/99,600.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
-

ตกลงราคา นางสาวปาริมา
เติมลาภ /146,300.-

นางสาวปาริมา
เติมลาภ /146,300.-

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาอยูใ่ น ใบสั่งจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ จ.7/2560
เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 27 ตุลาคม
เป็นไปตามที่ สมอ. 2559
กําหนด
เสนอราคาอยูใ่ น สัญญาจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ 56/2560
เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 31 ตุลาคม
เป็นไปตามที่ สมอ. 2559
กําหนด

ตกลงราคา นางสาวชิดชนก เทพบุตร นางสาวชิดชนก
/125,019.96.เทพบุตร
/125,019.96.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
61/2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2559

ตกลงราคา นางสาววิชชุนีย์
เต็มสงสัย /119,700.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
64/2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2559

นางสาววิชชุนีย์
เต็มสงสัย
/119,700.-

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาวปาริฉัตร
สร้อยน้ํา
/119,700.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
- เสนอราคาอยูใ่ น สัญญาจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ 65/2560
- เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 30 ธันวาคม
เป็นไปตามที่ สมอ. 2559
กําหนด

65.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กต.3.)
(4 มกราคม 2560–
30 กันยายน 2560)

119,700.-

119,700.-

ตกลงราคา นางสาวปาริฉัตร
สร้อยน้ํา /119,700.-

66.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (กต.3.)
(4 มกราคม 2560–
30 กันยายน 2560)

119,700.-

119,700.-

ตกลงราคา นายปวีร์ ทีฆภาคย์/
119,700.-

นายปวีร์ ทีฆภาคย์/
119,700.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

สัญญาจ้างเลขที่
66/2560
ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2559

67.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าพนักงานธุรการ
(กค.)
(4 มกราคม 2560–
30 กันยายน 2560)

74,700.-

-

ตกลงราคา นางสาวนฤมล
ทับตรง/74,000.-

นางสาวนฤมล
ทับตรง/74,000.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่
183/2560
ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2559

68.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : พนักงานบริการ
เอกสาร (กค.)
(4 มกราคม 2560–
30 กันยายน 2560)

68,310.-

-

ตกลงราคา นางชนิสรณ์
แจ่มกระจ่าง/68,310.-

นางชนิสรณ์
แจ่มกระจ่าง/
68,310.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่
184/2560
ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2559

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

69.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักวิชาการ
มาตรฐาน (กก.)
(1 มีนาคม 2560–
30 กันยายน 2560)

70.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : พนักงานบริการ
ประจําหน้าห้อง รมอ. (สล.)
(18 เมษายน 2560–
30 กันยายน 2560)

71.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (ศส.)
(สิงหาคม 2560–
30 กันยายน 2560)
* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : นักจัดการงาน
ทั่วไป (สก.)
(สิงหาคม 2560–
30 กันยายน 2560)

72.

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสาววันธิชา
สวดสม/93,100.-.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
- เสนอราคาอยูใ่ น ใบสั่งจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ 222/2560
- เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 22
เป็นไปตามที่ สมอ. กุมภาพันธ์ 2560
กําหนด

93,100.-

-

ตกลงราคา นางสาววันธิชา
สวดสม/93,100.-.-

43,990.03.-

-

ตกลงราคา นางสาวสุนีย์ รุง่ สว่าง/
43,990.03.-

นางสาวสุนีย์ รุง่ สว่าง/ - เสนอราคาอยูใ่ น
43,990.03.วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่
252/2560
ลงวันที่ 12 เมษายน
2560

26,600.-

-

ตกลงราคา นางขวัญชนก พูนชู/
26,600.-

นางขวัญชนก พูนชู/
26,600.-

ใบสั่งจ้างเลขที่
จ.307/2560
ลงวันที่ 17
กรกฏาคม 2560

26,600.-

-

ตกลงราคา นางสาวสาริยา เจริญสุข/ นางสาวสาริยา
26,600.เจริญสุข/26,600.-

- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด
- เสนอราคาอยูใ่ น
วงเงินงบประมาณ
- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่
จ.308/2560
ลงวันที่ 24
กรกฏาคม 2560

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
ตกลงราคา นางสาวนิตาปัฐน์
นางสาวนิตาปัฐน์
สินเสรีสุวรรณ/20,400.- สินเสรีสุวรรณ/
20,400.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
- เสนอราคาอยูใ่ น ใบสั่งจ้างเลขที่
วงเงินงบประมาณ จ.309/2560
- เสนอรายละเอียด ลงวันที่ 27
เป็นไปตามที่ สมอ. กรกฏาคม 2560
กําหนด

73.

* จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา : เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี (กกค.)
(สิงหาคม 2560–
30 กันยายน 2560)

20,400.-

-

74.

* จ้างเหมาบริการพนักงาน
ขับรถยนต์ จํานวน 9 ราย
(1 พฤศจิกายน 2559 –
30 กันยายน 2560)

1,287,000.-

1,287,000.-

สอบราคา

บ.ฟาโรห์อีสต์ จํากัด/
บ.ทิตาราม คอนซัล
แตนท์ จํากัด.1,282,8941.บ.ทิตาราม คอนซัลแตนท์ /1,272,000.จํากัด.-/1,272,150.บ.สยามราชธานี จํากัด/
2,681,638.75
บ.ไอ-ซัพพอร์ท จํากัด/
1,325,214.บ.สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์
เพรส จํากัด/
1,274,031.-

บริการดี มีคุณภาพดี สัญญาเลขที่
และราคาต่ํา
55/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

75.

* จ้างรับฝากส่งสิ่งของ
ปี 2560 (1 ตุลาคม
2559 – 30 กันยายน
2560)

48,000.-

-

ตกลงราคา

บ.ไปรษณีย์ ไทย จก./
48,000.-

บริการดี มีคุณภาพดี สัญญาเลขที่
และราคาต่ํา
6/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

บ.ไปรษณีย์ ไทย จก./
48,000.-

ลําดับที่
76.

* บริการบํารุงรักษาและ
แก้ไขระบบงานห้องสมุด
อัตโนมัติผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ปี 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30
กันยายน 2560)

119,900.-

119,900.-

ตกลงราคา

บ.บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์
เซอร์วิส จํากัด
/119,900.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ดั เลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
โดยสรุป
หรือจ้าง
บ.บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ บริการดี มีคุณภาพดี
เซอร์วิส จํากัด
และราคาต่ํา
/119,900.-

77.

* จ้างกําจัดหนู (1 ตุลาคม
2559 – 30 กันยายน
2560)

54,000.-

-

ตกลงราคา

บ.แฮปปี้เพสคอนโทรล
จก./54,000.-

บ.แฮปปี้เพสคอนโทรล
จก./54,000.-

78.

* จ้างรวบรวมข่าว
หนังสือพิมพ์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ท
งบประมาณ ปี ๒๕60
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)
* จ้างกําจัดปลวก
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

99,600.

-

ตกลงราคา

20,400.-

-

ตกลงราคา

79.

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

บ.คอนเน็คชั่น เวิลด์ไวด์
จก./180,000.-

บ.แฮปปี้เพสคอนโทรล
จก./20,400.-

บริการดี มีคุณภาพดี
และราคาต่ํา

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
จ.28/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

ใบสั่งจ้างเลขที่
จ.44/2560
ลงวันที่ 13 ตุลาคม
2559

บ.คอนเน็คชั่น เวิลด์ มีคุณภาพดีและ
ไวด์ จก./180,000.- ราคาต่ํา

ใบสั่งจ้างเลขที่
จ.96/2560
ลงวันที่ 25 ตุลาคม
2559

บ.แฮปปี้เพสคอนโทรล
จก./20,400.-

ใบสั่งจ้างเลขที่
จ.45/2560
ลงวันที่ 13 ตุลาคม
2559

บริการดี มีคุณภาพดี
และ ราคาต่ํา

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

80.

* จ้างบริการดูแลรักษาลิฟท์
ปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

69,550.-

-

ตกลงราคา

81.

* จ้างเช่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ความเร็ว
200/8 Mbps
ปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

873,120.-

873,120.-

วิธีพิเศษ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บ.มิตซูบิชิฯ
จก./69,550.-

บ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
/873,120.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
บ.มิตซูบิชิฯ จก./
69,550.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
บริการดี มีคุณภาพดี
และ ราคาต่ํา

บ.อินเตอร์เน็ตประเทศ- - เสนอราคาอยูใ่ น
ไทย จํากัด (มหาชน)/
วงเงินงบประมาณ
873,120.- เสนอรายละเอียด
เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
จ.29/2560
ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2559

ใบสั่งจ้างที่
จ.248/2559
ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2559

ลําดับที่
1.

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง
* จ้างดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30
กันยายน 2560)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
1,788,000.-

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

1,788,000.- วิธีกรณีพิเศษ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก /
1,788,000.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก /
1,788,000.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
- เสนอราคาอยูใ่ น สัญญาเลขที่
วงเงินงบประมาณ 5/2560
- เสนอรายละเอียด ลงวันที 28 ตุลาคม
เป็นไปตามที่ สมอ. 2559
กําหนด

ลําดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

1

* จ้างเหมาบริการดูแลรักษา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

1,890,700.-

1,890,700.-

สอบราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ดั เลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
โดยสรุป
หรือจ้าง
บ. เอลาฬุก เซอร์วิส
-บ. เจเอสพี คลีนนิ่ง
- เสนอราคาอยูใ่ น
จํากัด/1,796,165.จํากัด/.-1,695,120.- วงเงินงบประมาณ
บ.มารีน ยูนิคลีน จํากัด/
- เสนอรายละเอียด
1,851,528.เป็นไปตามที่ สมอ.
กําหนด
บ.เจเอสพี คลีนนิ่ง จํากัด/
1,695,120.บ.คลีนเวฟ จํากัด.บ.ลัคกี้ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
จํากัด/1,687,227.36.-

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาเลขที่
4/2560
ลงวันที่
21 พฤศจิกายน
2559

ลําดับที่ งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง
1

จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อกระบวนการ
ออกใบอนุญาต
ปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

1,708,500.-

1,708,500.-

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
สอบราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวันทีข่ อง
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
สรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
จ้าง
ในการซื้อหรือจ้าง
บ. บี เซอร์เคิล
-บ.รามอินทราซอฟต์ - เสนอราคาอยูใ่ น สัญญาเลขที่
จํากัด/1,524,750.-/
จํากัด./
วงเงินงบประมาณ 80/2560
บ.ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) 1,067,325- เสนอรายละเอียด ลงวันที่
จํากัด.-/1,170,000.เป็นไปตามที่ สมอ. 25 กรกฏาคม
บ.พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่
กําหนด
2560
จํากัด/1,230,500.ห้างหุ้นส่วนจํากัด อันดา
มันพัฒนา/1,391,000.บ.ซอฟต์แวร์คอนสตรัค
เตอร์ จํากัด/
1,200,000.บ. เอส.ดับบลิว เทค
แอนด์ มีเดีย จํากัด/
1,564,554.บ.รามอินทราซอฟต์
จํากัด./1,067,325-

