
หนา้ 1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก 
ราคาทีต่กลงจ้าง

หรอืจ้าง
1 จัดจ้างหนังสือพิมพ์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562
61097720448 50,000.00          45,325.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ 

(2525) จ ากัด
         45,325.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ 

(2525) จ ากัด
          45,325.00 วงเงินการจ้างอยูใ่นวธิี

ดังกล่าว
ใบส่ังจ้างเลขที ่001/2562
 ลงวนัที ่10 ตุลาคม 2561

2 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด
 หนู ยุง และแมลงสาบ ในพืน้ที่
บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ของ 
สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562

61097262013 65,000.00          62,137.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บัก๊ โซลูชันส์ จ ากัด          60,000.00 บริษัท บัก๊ โซลูชันส์ จ ากัด           60,000.00 วงเงินการจ้างอยูใ่นวธิี
ดังกล่าว

ใบส่ังจ้างเลขที ่003/2562
 ลงวนัที ่8 ตุลาคม 2561

3 จ้างเหมาบริการค้นหาข่าวสาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

61097175480 120,000.00        126,260.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด         102,720.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด         102,720.00 วงเงินการจ้างอยูใ่นวธิี
ดังกล่าว

ใบส่ังจ้างเลขที ่004/2562
 ลงวนัที ่9 ตุลาคม 2561

4 61097716350 360,000.00        360,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร แสนสุข         180,000.00 นางสาวกนกพร แสนสุข         180,000.00 ใบส่ังจ้างเลขที ่005/2562
 ลงวนัที ่9 ตุลาคม 2561

นายยศธนา มูลอุดม         180,000.00 นายยศธนา มูลอุดม         180,000.00 ใบส่ังจ้างเลขที ่006/2562
 ลงวนัที ่9 ตุลาคม 2561

5 จัดจ้างน้ าด่ืม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่เกิน
 960 ถัง)

61097555981 40,000.00           67.28 บาท (ต่อ
ถัง)

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ซี พี น้ าด่ืม 
จ ากัด (ถังละ 37.45 บาท)

         35,952.00 บริษัท ไอ ซี พี น้ าด่ืม 
จ ากัด (ถังละ 37.45 บาท)

          35,952.00 วงเงินการจ้างอยูใ่นวธิี
ดังกล่าว

ใบส่ังซ้ือเลขที ่007/2562 
ลงวนัที ่10 ตุลาคม 2561

6 จ้างเหมาบริการเก็บรักษา
เอกสารของ สคร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

61097750648 48,000.00          47,764.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด          47,764.80 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด           47,764.80 วงเงินการจ้างอยูใ่นวธิี
ดังกล่าว

ใบส่ังจ้างเลขที ่009/2562
 ลงวนัที ่16  ตุลาคม 2561

7 จ้างเหมาบริการอบโอโซนฆ่าเชื้อ
โรคและก าจัดกล่ินในพืน้ที่
บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ของ สคร.

61107153999 130,000.00        126,082.38        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชวศิา โซน จ ากัด         123,764.76 บริษัท ชวศิา โซน จ ากัด         123,764.76 วงเงินการจ้างอยูใ่นวธิี
ดังกล่าว

ใบส่ังจ้างเลขที ่010/2562
 ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2561

8 จ้างเหมาบริการผู้ให้บริการส่ือ
สัญญาณความเร็วสูง (Dark 
Fiber)

61097688026 1,725,000.00      1,725,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)

     1,725,000.00 บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)

      1,725,000.00 เพือ่ให้การปฏิบัติงานของ 
สคร. มีความต่อเนือ่ง

สัญญาเลขที ่133/2561 
ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.)

วันที ่1 พฤศจิกายน 2561

ล าดับ
ที่

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงจา้งหรือจา้ง เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการจ้าง

หรอืจ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุวิธีจ้างหรอืจ้างราคากลาง

วงเงนิทีจ่ะจ้าง
หรอืจ้าง

เลขทีโ่ครงการงานทีจ่ัดจ้างหรอืจัดจ้าง

เป็นการจ้างเหมาคนพิการ
 วฒิุการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และใช้อัตรา
ค่าจ้างตามคุณวฒิุที ่ก.พ.
รับรอง (คุณวฒิุปริญญา
ตรี) เดือนละ 15,000 บาท

จ้างเหมาบริการบุคคลเพือ่
สนับสนุนงานด้านการจัดเตรียม
เอกสารในการประชุมและการรับ
โทรศัพท์ของ สคร. จ านวน 2 
อัตรา

แบบ สขร. 1 


