
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

( )/ราคากลาง บาท และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงาน 144,0           00 ตกลงราคา นายวิทยา พรหมเจริญ นายวิทยา พรหมเจริญ เป็นผู้มีผลงาน

ขับรถยนต์ 1 คน ราคาที่เสนอ 144,000 บาท ราคาที่ว่าจ้าง 144,000 บาท

2 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงาน 116,0           00 ตกลงราคา น.ส.ชลิตา ทิลัง น.ส.ชลิตา ทิลัง เป็นผู้มีผลงาน

ทําความสะอาด 1 คน ราคาที่เสนอ 116,000 บาท ราคาที่ว่าจ้าง  116,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจําเดือนธันวาคม 2559

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

( )/ราคากลาง บาท และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 จ้างผลิตเอกสารอบรม       24,2       50 ตกลงราคา ร้านสยามก็อปปี้ ร้านสยามก็อปปี้ รับจ้างโดยตรง

หลักสูตร แอมโมเนีย ราคาที่เสนอ 24,250 บาท ราคาที่จ้าง 24,250 บาท

2 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัย       450,6     84 ตกลงราคา บ. ไอแพ็คชั่นแนลไอที บ. ไอแพ็คชั่นแนลไอที เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 416,872 บาท ราคาซื้อ 416,872 บาท

3 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 141,3           47 ตกลงราคา บ. อเวนิว เพอร์เฟค ไอที จํากัด บ. อเวนิว เพอร์เฟค ไอที จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 137,388 บาท ราคาที่ซื้อ 137,388 บาท



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจําเดือนมกราคม 2560

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

( )/ราคากลาง บาท และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 สัญญาจ้างเหมาบริการธุรการ 135,0           00 ตกลงราคา นางพรพิชนาฎ มีสมรัตน์ นางพรพิชนาฎ มีสมรัตน์ เป็นผู้มีผลงาน

1 อัตรา ราคาที่เสนอ 135,000 บาท ราคาที่ว่าจ้าง 135,000 บาท

2 จัดจ้างปรับปรุงระบบ Zero       197,9     50 ตกลงราคา บ.ออลล์ ไอเดีย โซลูชั่น จํากัด บ.ออลล์ ไอเดีย โซลูชั่น จํากัด เป็นผู้รับจ้าง

Accident Campaign ราคาที่เสนอ 197,950 บาท ราคาที่จ้าง 197,950 บาท โดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ํ ื ั ์ประจําเดือนกุมภาพันธ ์2560

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

( )/ราคากลาง บาท และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 สัญญาจ้างเหมาบริการธุรการ 96,0             00 ตกลงราคา น.ส.กมลชนก  แจ่มสี น.ส.กมลชนก  แจ่มสี เป็นผู้มีผลงาน

1 อัตรา ราคาที่เสนอ 96,000 บาท ราคาที่ว่าจ้าง 96,000 บาท

2 ซื้อรถยนต์โดยสาร 1 คัน      1,214,0   00 สอบราคา บ.สยามนิสสัน กรุงเทพ จํากัด บ.สยามนิสสัน กรุงเทพ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 1,207,000 บาท ราคาที่ซื้อ 1,207,000 บาท



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจําเดือนมีนาคม 2560

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

( )/ราคากลาง บาท และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงาน 182,0           00 ตกลงราคา น.ส.สุคนธา ท้วมพงษ์ น.ส.สุคนธา ท้วมพงษ์ เป็นผู้มีผลงาน

ช่วยปฏิบัติงาน 1 อัตรา ราคาที่เสนอ 182,000 บาท ราคาที่ว่าจ้าง 182,000 บาท

2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 64,0             00 ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 64,000 บาท ราคาที่เช่า 64,000 บาท

3 จ้างทําเอกสารการประชุม       6,7          20 ตกลงราคา ร้านสยามก็อปปี้ ร้านสยามก็อปปี้ ผู้รับจ้างโดยตรง

Zero Accident Campaign ราคาที่เสนอ 6,720 บาท ราคาที่จ้าง 6,720 บาท

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,   680,363.67 สอบราคา บ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ บ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ ผู้เสนอราคาต่ําสุด

่ราคาที่เ ่ ้สนอ 1,196,174 บาท ราคาที่ซื้อ 1,196,174 บาท

5 วัสดุสํานักงาน (ตรายาง)      9,0          00 ตกลงราคา ร้านมิตรภาพ ร้านมิตรภาพ ผู้รับจ้างโดยตรง

ราคาที่เสนอ 5,018.30 บาท ราคาที่จ้าง 5,018.30 บาท

6 วัสดุคอมพิวเตอร์       56,4       99 ตกลงราคา บ. โฟนิกซ์ จํากัด (สํานักงานใหญ่) บ. โฟนิกซ์ จํากัด (สํานักงานใหญ่) ผู้เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 56,499 บาท ราคาที่ซื้อ 56,499 บาท



บ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจําเดือนเมษายน 2560

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

( )/ราคากลาง บาท และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 พิมพ์ซอง หัวกระดาษ เอสี่       45,0       00 ตกลงราคา บ.บีพีเค พริ้นติ้ง จํากัด บ. ีพีเค พริ้นติ้ง จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน ราคาที่เสนอ 43,442 บาท ราคาที่จ้าง 43,442 บาท

2 จ้างพิมพ์หนังสือยุทธศาสตร์       42,0       00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรุณการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรุณการพิมพ์ เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 42,000 บาท ราคาที่จ้าง 42,000 บาท



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประจําเดือนพฤษภาคม 2560

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

( )/ราคากลาง บาท และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์       166,6     67 ตกลงราคา บ. เนชั่น มัลติมีเดียฯ  จํากัด บ. เนชั่น มัลติมีเดียฯ  จํากัด ผู้รับจ้างโดยตรง

นสพ.คมชัดลึก ราคาที่เสนอ 96,300 บาท ราคาที่จ้าง 96,300 บาท

2 จ้างทํา Ink-jet สติ๊กเกอร์      8,5          60 ตกลงราคา บ. มาวินเนอร์ จํากัด บ. มาวินเนอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

 Pull Frame ราคาที่เสนอ 8,560 บาท ราคาที่จ้าง 8,560 บาท

3 ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 34,555.        65 ตกลงราคา บ. มัลติมีเดีย อินโฟเทนเมนท์ บ.มัลติมีเดีย อินโฟเทนเมนท์ เสนอราคาต่ําสุด

จํากัด ราคาที่เสนอ ๓๓,๓๘๔ บาท จํากัด ราคาที่จ้าง ๓๓,๓๘๔ บาท

4 ตู้เซฟนิรภัย ู       16,0       50 ตกลงราคา บ. เอส.วี.เค.เซฟ แอนเฟอร์นิเจอร์ บ.เอส.วี.เค.เซฟ แอนเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ําสุด

จํากัด ราคาที่เสนอ 16,050 บาท จํากัด ราคาที่ซื้อ 16,050 บาท

5 เครื่องพิมพ์เช็ค       28,0       00 ตกลงราคา บ. พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จํากัด บ. พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 28,000 บาท ราคาที่ซื้อ 28,000 บาท

6 เซฟหิ้ว      2,6          90 ตกลงราคา บ. ซีโอแอล จํากัด มหาชน บ. ซีโอแอล จํากัด มหาชน เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 2,690 บาท ราคาที่ซื้อ 2,690 บาท



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจําเดือนกรกฎาคม 2560

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

( )/ราคากลาง บาท และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      29,188.   19 ตกลงราคา บ.ซีโอแอล จํากัด มหาชน บ. ซีโอแอล จํากัด มหาชน เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 29,188.19 บาท ราคาซื้อ 29,188.19 บาท

2 ทําโล่รางวัล       25,6       80 ตกลงราคา บ.นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จํากัด บ. นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 25,680 บาท ราคาที่จ้าง 25,680 บาท

3 ผลิตสื่อสําหรับกิจกรรม       214,0     00 ตกลงราคา บ.อินเตอร์คอนเน็คท์ เพาเวอร์ บ. อินเตอร์คอนเน็คท์ เพาเวอร์ เสนอราคาต่ําสุด

รายการกระเป๋าผ้าสปันบอล จํากัด ราคาที่เสนอ 192,600 บาท จํากัด ราคาที่จ้าง 192,600 บาท

4 เช่าสถานที่การจัดงานความ      4,150,5   30 วิธีพิเศษ บ. ปรินทร จํากัด บ. ปรินทร จํากัด ผู้ให้บริการโดยตรง

ปลอดภัยฯ ครั้งที่31 ราคาที่เสนอ 4,150,530 บาท ราคาเช่า 4,150,530 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประจําเดือนสิงหาคม 2560

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

( )/ราคากลาง บาท และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 จัดพิมพ์นิตยสาร OSHE Magazine 146,6           99 ตกลงราคา บ.โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จํากัด บ. โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

 ฉบับที่ 2 ราคาที่เสนอ 119,947 บาท ราคาที่จ้าง 119,947 บาท

2 จ้างผลิตภาพยนตร์       185,4     67 ตกลงราคา บ. พาราดิซัล มีเดีย จํากัด บ. พาราดิซัล มีเดีย จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 149,800 บาท ราคาที่จ้าง 149,800 บาท

3 เช่าบริการ Hosting      5,0          29 ตกลงราคา บ. ออลล์ไอเดีย โซลูชั่น จํากัด บ. ออลล์ไอเดีย โซลูชั่น จํากัด ผู้ให้บริการโดยตรง

ราคาที่เสนอ 5,029 บาท ราคาเช่า 5,029 บาท

4 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,3               20 ตกลงราคา ร้านอู่ขุมทรัพย์ ร้านอู่ขุมทรัพย์ เป็นผู้รับจ้างโดยตรง

ทะเบียน 2 กฆ 7968 ราคาที่เสนอ 2,320 บาท ราคาที่จ้าง 2,320 บาท



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประจําเดือนกันยายน 2560

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

( )/ราคากลาง บาท และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,1               50 ตกลงราคา ร้านอู่ขุมทรัพย์ ร้านอู่ขุมทรัพย์ เป็นผู้รับจ้างโดยตรง

ทะเบียน กข 9728 ราคาที่เสนอ 6,150 บาท ราคาที่จ้าง 6,150 บาท

2 จ้างทําระบบการประเมินบุคคลเพื่อ 50,0             00 เฉพาะ นายพุชพันธ์ เหล่าจันทร์ นายพุชพันธ์ เหล่าจันทร์ เป็นผู้มีผลงาน

เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีฯ เจาะจง ราคาที่เสนอ 50,000 บาท ราคาที่จ้าง 50,000 บาท

3 จ้างที่ปรึกษาทําโครงการส่งเสริม 240,0           00 เฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มีผลงาน

งานวิจัยด้านความปลอดภัยฯ เจาะจง ราคาที่เสนอ 240,000 บาท ราคาที่จ้าง 240,000 บาท
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