
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง1 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(นักวิชาการช่วยปฏบิัติงาน) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวปรินดา ศาตะมาน     
เสนอราคา 216,000 บาท

นางสาวปรินดา ศาตะมาน     
เสนอราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 1/2563  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

2 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(นักวิชาการช่วยปฏบิัติงาน) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง  นางสาววิศัลศยา จินดานิล     
เสนอราคา 216,000 บาท

 นางสาววิศัลศยา จินดานิล     
เสนอราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 2/2563  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

3 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(นักวิชาการช่วยปฏบิัติงาน) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทพมิพ ์วงษ์พนัธ์สิง 
เสนอราคา 216,000 บาท

นางสาวอินทพมิพว์งษ์พนัธ์สิงห์
เสนอราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 3/2563  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

4 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกานดา  ปรางทิพย์ 
เสนอราคา 216,000 บาท

นางสาวสุกานดา  ปรางทิพย์ 
เสนอราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 4/2563  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

5 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง    นางสาวมาลินี  มุสิกะ         
เสนอราคา 216,000 บาท

   นางสาวมาลินี  มุสิกะ         
เสนอราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 5/2563  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

6 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(นักวิชาการช่วยปฏบิัติงาน) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา    สิงหสุริยะเสนอ
ราคา 216,000 บาท

นางสาวอริสา    สิงหสุริยะเสนอ
ราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 6/2563  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

7 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(นักวิชาการช่วยปฏบิัติงาน) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา  สมเต็ม เสนอราคา
 216,000 บาท

นางสาวรัชฎา  สมเต็ม เสนอราคา
 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 7/2563  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

8 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวพมิพรั์มภา  เรือนค าเสนอ
ราคา 216,000 บาท

นางสาวพมิพรั์มภา  เรือนค าเสนอ
ราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 8/2563  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

9 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง     นางสาวอภสิรา  พระสมิง      
 เสนอราคา 216,000 บาท

      นางสาวอภสิรา  พระสมิง    
    เสนอราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 9/2563  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

10 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง   นางสาวพชัพร  ศรีสงวน        
เสนอราคา 216,000 บาท

    นางสาวพชัพร  ศรีสงวน       
  เสนอราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 10/2563
 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

11 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง    นางสาวกัญญาพร  นุ่มวัด       
 เสนอราคา 216,000 บาท

   นางสาวกัญญาพร  นุ่มวัด       
เสนอราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 11/2563
  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนตลุำคม 2562
สถำบนัส่งเสริมควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน)

วันที ่31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนตลุำคม 2562
สถำบนัส่งเสริมควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน)

วันที ่31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2562

12 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) 216,000 บาท 216,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิชา  อรชร    เสนอ
ราคา 216,000 บาท

นางสาวนันทิชา  อรชร     เสนอ
ราคา 216,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 12/2563
 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

13 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (พนักงาน
ขับรถยนต์)

144,000 บาท 144,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายเมธี สายยศ  เสนอราคา 
144,000 บาท

นายเมธี สายยศ  เสนอราคา 
144,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 13/2563
  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

14 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (พนักงาน
ขับรถยนต์)

144,000 บาท 144,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายโชคดี  มังกรศักด์ิสิทธิ์ 
เสนอราคา 144,000 บาท

นายโชคดี  มังกรศักด์ิสิทธิ์ เสนอ
ราคา 144,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 14/2563
  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

15 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (พนักงาน
ท าความสะอาด)

144,000 บาท 144,000 บาท เฉพาะเจาะจง   นางสาวชลิตา ทิลัง       
เสนอราคา 144,000 บาท

 นางสาวชลิตา ทิลัง       เสนอ
ราคา 144,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 15/2563
  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

16 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

216,000 บาท 216,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา  ใส่ละม้ายเสนอ
ราคา 144,000 บาท

นางสาวปาณิสรา  ใส่ละม้ายเสนอ
ราคา 144,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 16/2563
  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

17 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (พนักงาน
ขับรถยนต์)

144,000 บาท 144,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสานิตย์  เทพเกล้ียง 
เสนอราคา 144,000 บาท

นายสานิตย์  เทพเกล้ียง 
เสนอราคา 144,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 17/2563
  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

18 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (พนักงาน
ท าความสะอาด)

132,00 บาท 132,00 บาท เฉพาะเจาะจง นาวสาวประภสัสร แซ่เต้ิน 
เสนอราคา 132,000 บาท

 นาวสาวประภสัสร แซ่เต้ิน 
เสนอราคา 132,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 18/2563
  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

19 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(นักวิชาการช่วยปฏบิัติงาน) 208,200 บาท 208,200 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต์  ร่วมเงิน 
เสนอราคา 208,200 บาท

 นางสาวชนากานต์  ร่วมเงิน  
 เสนอราคา 208,200 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลง เลขที่ 19/2563
  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 

256220 จ้าเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 12 
เดือน

492,000 บาท 492,000 บาท เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
เสนอราคา 492,000 บาท

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
เสนอราคา 492,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด สัญญาจ้างเลขที่ 1/2563 
 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 

256221 ซ้ือน้ าด่ืมศูนย์สงขลา 4,400 บาท 4,400 บาท เฉพาะเจาะจง    ร้าน พี.เอ็น เทรดด้ิง   
 เสนอราคา 4,400 บาท

   ร้าน พี.เอ็น เทรดด้ิง   
 เสนอราคา 4,400 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2563 
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562

22 เช่าพื้นที่อาคารส านักงานเพื่อใช้เป็น
ศูนย์บริการ จังหวัดสงขลา  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวน 12 เดือน

540,000 บาท 540,000 บาท เฉพาะเจาะจง  นายจรูญ  ศรีสุวัฒน์     
  เสนอราคา  540,000

 บาท

 นายจรูญ  ศรีสุวัฒน์     
  เสนอราคา  540,000

 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด สัญญาเช่า เลขที่ 1/2563
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนตลุำคม 2562
สถำบนัส่งเสริมควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน)

วันที ่31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2562

23 เช่าสถานที่เพื่อเป็นส านักงานชั่วคราว 
จ านวน 3 เดือน

210,000 บาท 210,000 บาท เฉพาะเจาะจง     วิทยาลัยทองสุข       
 เสนอราคา   210,000 

บาท

 วิทยาลัยทองสุข  เสนอ
ราคา   210,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด สัญญาเช่า เลขที่ 2/2563
 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562

24 เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server 
รองรับระบบบริหารการจัดการองค์กร 
จ านวน 1 งาน

269,640 บาท 269,640 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน)

เสนอราคา  269,640 บาท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จ ากัด (มหาชน)

เสนอราคา 247,170 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด สัญญาเช่า เลขที่ 3/2563
 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

25 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ 
RICOH รุ่น IM2702  จ านวน 1 เคร่ือง

36,000 บาท 36,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัด
เสนอราคา 33,000 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัด
เสนอราคา 33,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด สัญญาเช่า เลขที่ 4/2563
 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

1 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 

(นักวิชาการชวยปฏิบัติงาน) 198,000 บาท 198,000 บาท

เฉพาะเจาะจง
นางสาวดวงฤดี   สีลับสี เสนอ

ราคา 198,000 บาท

นางสาวดวงฤดี   สีลับสี เสนอ

ราคา 198,000 บาท

เปนไปตามขอกําหนด ขอตกลงเลขที่ 20/2563 

ลงวันที่ 1พฤศจิกายน 

2562

2 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 

(นักวิชาการชวยปฏิบัติงาน) 108,000 บาท 108,000 บาท

เฉพาะเจาะจง
นางสาวนิศารัตน  ภูมินานอก 

เสนอราคา 108,000 บาท

นางสาวนิศารัตน  ภูมินานอก 

เสนอราคา 108,000 บาท

เปนไปตามขอกําหนด ขอตกลงเลขที่ 21/2563 

ลงวันที่ 1พฤศจิกายน 

2562

3 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 

(นักวิชาการชวยปฏิบัติงาน) 198,000 บาท 198,000 บาท

เฉพาะเจาะจง
 นายวงศธร  จันทรลุน     เสนอ

ราคา 108,000 บาท

 นายวงศธร  จันทรลุน     เสนอ

ราคา 108,000 บาท

เปนไปตามขอกําหนด ขอตกลงเลขที่ 22/2563 

ลงวันที่ 1พฤศจิกายน 

2562

4 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา (พนักงาน

ขับรถยนต) 132,000 บาท 132,000 บาท

เฉพาะเจาะจง
นายสิทธิไชย อัครสินศริวุฒิ เสนอ

ราคา 132,000 บาท

นายสิทธิไชย อัครสินศริวุฒิ เสนอ

ราคา 132,000 บาท

เปนไปตามขอกําหนด ขอตกลงเลขที่ 23/2563 

ลงวันที่ 1พฤศจิกายน 

2562

5 พิมพนิตยสาร OSHE Magazine 

นิตยสารความปลอดภัย  อาชีวอนามัย

และสภาแวดลอมในการทํางาน จํานวน 1

 งาน

480,000 บาท 480,000 บาท เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบรท แอนด พริ้น จํากัด 

480,000 บาท

บริษัท ไบรท แอนด พริ้น จํากัด 

480,000 บาท

เปนไปตามขอกําหนด สัญญาจาง เลขที่ 2/2563

 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2562

6 จางจัดพิมพเอกสารประกอบการอบรม 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานความ

ปลอดภัย

80,000 บาท 34,768 บาท เฉพาะเจาะจง
        รานสยามก็อปป            

   เสนอราคา  34,768 บาท

        รานสยามก็อปป            

   เสนอราคา  34,768 บาท

เปนไปตามขอกําหนด ใบสั่งจาง เลขที่ 1/2563 

ลงวันที่  12 พฤศจิกายน 

2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



7 จางทําของที่ระลึก 300,000 บาท 297,460 บาท เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมี่ยม เอ็กซเพิรท จํากัด

 เสนอราคา 397,460 บาท

บริษัท พรีเมี่ยม เอ็กซเพิรท จํากัด

 เสนอราคา 397,460 บาท

เปนไปตามขอกําหนด ใบสั่งจาง เลขที่ 2/2563 

ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 

2562

8 ซื้อกระดาษถายเอการ 33,000 บาท 32,100 บาท เฉพาะเจาะจง
ราน เอนกสเตชั่นเนอรี่ เสนอราคา

 30,495 บาท

ราน เอนกสเตชั่นเนอรี่ เสนอราคา

 30,495 บาท

เปนไปตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/2563 

ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และ
ให้บริการผลงานของ สสปท.

100,000 บาท 100,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลปรียา พุทธภูมิ เสนอ
ราคา 100,000 บาท

นางสาวกุลปรียา พุทธภูมิ เสนอ
ราคา 100,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 2/2563 
ลงวันที่  3 ธันวาคม 2562

2 เช่าใช้ระบบ Cloud sever รองรับระบบ
ประชาสัมพันธ์และให้บริการผลงานของ 
สสปท.

18,190 บาท 18,190 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน)     เสนอราคา  

18,190 บาท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน)     เสนอราคา  

18,190 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ใบส่ังเช่า เลขที่ 2/2563 
ลงวันที่  11 ธันวาคม 

2562

3 จ้างที่ปรึกษาควบคุมดูแลโครงการ
ห้องปฏิบัติการ

420,000 บาท 420,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ จิตจีระนันท์รังษี 
เสนอราคา 420,000 บาท

นายวิโรจน์ จิตจีระนันท์รังษี 
เสนอราคา 420,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2563
 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 

25624 เช่าบริการ Hosting Website 2,140 บาท 2,140 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮสต้ิง โลตัส จ ากัด เสนอ
ราคา 2,140 บาท

บริษัท โฮสต้ิง โลตัส จ ากัด เสนอ
ราคา 2,140 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ใบส่ังเช่า เลขที่ 3/2563 
ลงวันที่  27 ธันวาคม 

2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนธันวำคม 2562
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน)

วันที ่31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(นักวิชาการช่วยปฏิบัติงาน)

161,400 บาท 161,400 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงรัตน์  สกุลดิษฐ์ 
เสนอราคา 161,400 บาท

นางสาวดวงรัตน์  สกุลดิษฐ์ 
เสนอราคา 161,400 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลงเลขที่ 24/2563
 ลงวันที่ 2 มกราคม 

25632 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

161,400 บาท 161,400 บาท เฉพาะเจาะจง    นายนรินทร์  ใจบุญ       
เสนอราคา 161,400 บาท

   นายนรินทร์  ใจบุญ       
เสนอราคา 161,400 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลงเลขที่ 25/2563
 ลงวันที่ 2 มกราคม 

25633 จ้างจัดท าใบประกาศนียบัตร จ านวน 
600 ใบ

6,420 บาท 6,420 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนโครเชท์
 จ ากัด เสนอราคา6,420 บาท

บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนโครเชท์
 จ ากัด เสนอราคา6,420 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 4/2563
 ลงวันที่  15 มกราคม 

25634 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ 99,499.30 บาท 99,499.30 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนโครเชท์
 จ ากัด เสนอราคา ๙๙,๔๙๙.๓๐ 

บาท

บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนโครเชท์
 จ ากัด เสนอราคา ๙๙,๔๙๙.๓๐ 

บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 5/2563
 ลงวันที่  15 มกราคม 

2563

5 เช่าใช้บริการสถานที่วิทยาลัยทองสุข 
จ านวน 1 เดือน

70,000 บาท 70,000 บาท เฉพาะเจาะจง        วิทยาลัยทองสุข       
 เสนอราคา 70,000 บาท

       วิทยาลัยทองสุข       
 เสนอราคา 70,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ใบส่ังเช่าเลขที่ 4/2563 
 ลงวันที่  15 มกราคม 

25646 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตรข้อก าหนดมาตรฐาน

11,225 บาท 11,225 บาท เฉพาะเจาะจง     ร้านสยามก็อปปี้       
 เสนอราคา  11,225 บาท

    ร้านสยามก็อปปี้       
 เสนอราคา  11,225 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 6/2563
 ลงวันที่  15 มกราคม 

25637 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

145,200 บาท 145,200 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวทนิตา  แก้วกัลยา  เสนอ
ราคา 145,200 บาท

นางสาวทนิตา  แก้วกัลยา  เสนอ
ราคา 145,200 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลงเลขที่ 26/2563
 ลงวันที่ 30 มกราคม 

25638 เช่าใช้บริการและติดต้ังคู่สายวงจร
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 8 เดือน

150,000 บาท 147,446 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 147,446

 บาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 147,446

 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ใบส่ังเช่าเลขที่ 5/2563 
 ลงวันที่  31 มกราคม 

 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม 2563
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน)

วันที ่31 เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยภาคตะวันตก ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน

395,000 บาท 418,911 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด 
394,999.89 บาท

บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด 
394,900 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด สัญญาจ้าง เลขที่ 
5/2563 ลงวันที่21 

กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ์ 2563
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน)

วันที ่28 เดอืน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

126,000 บาท 126,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวปัญชลิกา ปันขุนทด 
เสนอราคา 126,000 บาท

นางสาวปัญชลิกา ปันขุนทด 
เสนอราคา 126,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลงเลขที่ 27/2563 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2563

2 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

126,000 บาท 126,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุรพร  วัชรินทร์เสนอ
ราคา 126,000 บาท

นางสาวจตุรพร  วัชรินทร์เสนอ
ราคา 126,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ข้อตกลงเลขที่ 28/2563 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2563

3 จ้างจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๑งาน

395,000 บาท 395,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท จีแกรนด์ โปรดัคชั่น จ ากัด
เสนอราคา ๓๘๗,๕๖๐ บาท

บริษัท จีแกรนด์ โปรดัคชั่น 
จ ากัด เสนอราคา ๓๘๗,๕๖๐ 

บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2563
 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

4 เช่าใช้บริการเคร่ืองวัดรังสีประจ าตัวบุคคล 10,000 บาท 963 บาท เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เสนอ

ราคา 963 บาท

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เสนอ

ราคา 963 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด ใบส่ังเช่าเลขที่ 6/2563 
ลงวันที่ 26 มีนาคม  2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน)

วันที่ 31 เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2563
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