
ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 360,000        360,000      เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี              180,000 นางสาววิลาสินี        180,000

ถนอมกิจ ถนอมกิจ

น.ส. ศิชาญา เรือง

มงคล

             180,000 น.ส. ศิชาญา 

เรืองมงคล

       180,000

2 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด หนู

 ยุง และแมลงสาบ ในพืน้ทีบ่ริเวณ

ชั้น 2 และชั้น 3 ของ สคร. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

60,000          59,880        เฉพาะเจาะจง บริษทั แอนต้ี เพสท์

 คอนโทรล จ ากัด

59,880               บริษทั แอนต้ี 

เพสท ์คอนโทรล 

จ ากัด

59,880         เพือ่ใหก้าร

ปฏบิติังานของ 

สคร. มีความ

ต่อเนือ่ง

ใบส่ังจ้างเลขที ่46/2563 

ลงวันที ่15 ตุลาคม 2563

3 จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (ไม่เกิน 960 ถัง)

40,000           67.28 บาท 

(ต่อถัง)

เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ซี พ ีน้ า

ด่ืม จ ากัด (ถังละ 

37.45 บาท)

               35,952 บริษทั ไอ ซี พ ี

น้ าด่ืม จ ากัด (ถัง

ละ 37.45 บาท)

        35,952 วงเงินการซ้ืออยู่

ในวิธีดังกล่าว

ใบส่ังซ้ือเลขที ่47/2563 

ลงวันที ่15 ตุลาคม 2563

4 จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000          19,360        เฉพาะเจาะจง บริษทั รุ่งโรฒณ์

บริการ (2525) จ ากัด

               19,360 บริษทั รุ่งโรฒณ์

บริการ (2525) 

จ ากัด

        19,360 วงเงินการซ้ืออยู่

ในวิธีดังกล่าว

ใบส่ังซ้ือเลขที ่48/2563  

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาบริการบคุคลเพือ่สนับสนุน

งานด้านการจัดเตรียมเอกสารใน

การประชุมและการรับโทรศัพทข์อง

 สคร. จ านวน 2 อัตรา

ใบส่ังจ้างเลขที ่44/2563 

ลงวันที ่15 ตุลาคม 2563

ใบส่ังจ้างเลขที ่45/2563 

ลงวันที ่15 ตุลาคม 2563

เปน็การจา้งเหมา

คนพกิาร วฒิุ

การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และใช้

อตัราค่าจา้งตาม

คุณวฒิุที ่ก.พ.

รับรอง (คุณวฒิุ

ปริญญาตรี) เดือน

ละ 15,000 บาท

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

5 120,000              102,720 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟเควสท์

 จ ากัด

             102,720 บริษทั อินโฟ

เควสท ์จ ากัด

       102,720

6 48,000          47,764.80   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพย์ศรีไทย

 จ ากัด

          47,764.80 บริษทั ทรัพย์ศรี

ไทย จ ากัด

    47,764.80 ใบส่ังจ้างเลขที ่50/2563 

ลงวันที ่19 ตุลาคม 2563

7 3,000                 2,456.72 เฉพาะเจาะจง บ. วรจักรยนต์ จ ากัด             2,456.72 บ. วรจักรยนต์ 

จ ากัด

      2,456.72 วงเงินการจ้างอยู่ ใบส่ังจ้างเลขที ่51/2563

ในวิธีดังกล่าว ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

8 893,800        888,000      เฉพาะเจาะจง              888,000        888,000

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาบริการค้นหาข่าวสาร 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ใบส่ังจ้างเลขที ่49/2563

ลงวันที ่19 ตุลาคม 2563

เพือ่ใหก้าร

ปฏบิติังานของ 

สคร. มีความ

ต่อเนือ่ง

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

จ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสาร

ของ สคร. ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564

(ใช้การสืบราคาจากผู้รับจ้างโดยตรง)

เพือ่ใหก้าร

ปฏบิติังานของ 

สคร. มีความ

ต่อเนือ่ง

จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 

ยี่หอ้โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน 7

กส 6746

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 

เคดับบลิว คลีนนิง่

สัญญาเลขที ่212/2563  

ลงวันที ่28 ตุลาคม 2563

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและ

เจ้าหน้าทีเ่ตรียมอาหารหอ้งประชุม

ของ สคร. ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 

เคดับบลิว คลีนนิง่

เพือ่ใหก้าร

ปฏบิติังานของ 

สคร. มีความ

ต่อเนือ่ง

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 


