
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ส ำนัก/ส่วน/หน่วย งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง เลขท่ีสัญญำ วันท่ีลงนำมในสัญญำ
(บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

1

ส ำนักบริหำรงำนกลำง โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรรับ-ส่ง เอกสำร ระยะ 1 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม -30 พฤศจิกำยน 2561

89,274.00          89,274.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สปีด้ี แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 89,274.00 บริษัท สปีด้ี แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 89,274.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 05/2562 11 กันยำยน 2561

2
ส ำนักกำรเงินและบัญชี ต่ออำยุสมำชิก Software Assurance Sage Cover 100,000.00        99,731.17         เฉพำะเจำะจง บริษัทสมำร์ท คอนซัลต้ิง จ ำกัด 99,731.17         บริษัทสมำร์ท คอนซัลต้ิง จ ำกัด 99,731.17           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พม 53 กง.06/0018 17 กันยำยน 2561

3
ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง เช่ำคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุกศูนย์ปฏิบัติกำร

ท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง จ ำนวน 16 ตัว
438,000.00        398,040.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมมีเดีย พลัส จ ำกัด 398,040.00       บริษัท คอมมีเดีย พลัส จ ำกัด 398,040.00          มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.11/2562 28 กันยำยน 2561

4 ส ำนักกำรเงินและบัญชี สัญญำจ้ำงจัดเก็บเอกสำรด้ำนกำรเงินและบัญชี 241,200.00        211,738.80        เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 211,738.80       บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 211,738.80          มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 16/2562 28 กันยำยน 2561

5
ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำรประชำสัมพันธ์ กำรส่ือสำรออนไลน์

เว็บไซต์Thaipost.net โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
        160,000.00         154,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด        154,080.00  บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด           154,080.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 19/2562 28 กันยำยน 2561

6

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จ้ำงด ำเนินกำรบริกำรข่ำวสำรออนไลน์ News Clip

 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

        105,000.00         102,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด        102,720.00  บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด           102,720.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 17/2562 28 กันยำยน 2561

7

ส ำนักบริหำรงำนกลำง กำรเช่ำรถยนต์โดยสำร (รถตู้) พร้อมพนักงำนขับ
รถยนต์ 4 คัน (ส่วนกลำง)
ตุลำคม-ธันวำคม

500,000.00        495,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด 495,000.00 บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด 495,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 06/2562 28 กันยำยน 2561

8 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด 350,000.00        321,538.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ที. อำร์. เซอร์วิส จ ำกัด 321,538.00 บริษัท ที. อำร์. เซอร์วิส จ ำกัด 321,538.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 07/2562 28 กันยำยน 2561

9
ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบโปรแกรมฐำนข้อมูลบัญชี

สินเช่ือ
350,000.00        349,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เมนซำ บิสิเนส แอนด์ โซลูช่ัน จ ำกัด 349,200.00 บริษัท เมนซำ บิสิเนส แอนด์ โซลูช่ัน จ ำกัด 349,200.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 14/2562 28 กันยำยน 2561

10
ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบโปรแกรมสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์
120,000.00        116,908.20        เฉพำะเจำะจง บริษัท แพรกซิส โซลูช่ัน จ ำกัด 116,908.20 บริษัท แพรกซิส โซลูช่ัน จ ำกัด 116,908.20 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 18/2562 28 กันยำยน 2561

11
ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงบริกำรก ำจัดปลวด มด แมลงสำบ หนูและยุง 

(ตุลำคม-กันยำยน)
60,000.00          60,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 60,000.00         บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 60,000.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 08/2562 28 กันยำยน 2561

12 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำบริกำรสุขอนำมัย 100,000.00        100,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท  ซันน่ี ซำนีทำร่ี ซัพพลำย จ ำกัด 100,000.00 บริษัท  ซันน่ี ซำนีทำร่ี ซัพพลำย จ ำกัด 100,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 15/2562 28 กันยำยน 2561

13
ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ส่วนกลำง 2 เดือน 

(ตุลำคม-พฤศจิกำยน)
390,000.00        379,903.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท รักษำควำมปลอดภัย แฮปป้ีแลนด์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด379,903.50 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย แฮปป้ีแลนด์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 379,903.50 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 09/2562 28 กันยำยน 2561

14 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ค่ำท ำควำมสะอำด ศปก.ทชค.สำยไหม ต.ค.61 97,600.00          97,600.00         เฉพำะเจำะจง นำงณิชำ ผำตูม 97,600.00         นำงณิชำ ผำตูม 97,600.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/1881 1 ตุลำคม 2561

15
ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปร้ินเตอร์ จ ำนวน 3 

รำยกำร
5,457.00           5,457.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสบีเค.เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)5,457.00          บริษัท เอสบีเค.เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 5,457.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/2630.2 1 ตุลำคม 2561

16
ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กระดำษ A4 80-500 OA 

จ ำนวน 21 รีม
3,060.00           3,060.00           เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 3,060.00          บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 3,060.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06231 1 ตุลำคม 2561

17
ส ำนักงำนภำคใต้ น้ ำมันเช้ือเพลง รถจักรยำนยนต์ส ำนักงำนภำค

ทะเบียน ขกค630 พัทลุง
100.00              65.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดชดีพำนิช 65.00              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดชดีพำนิช 65.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03302 1 ตุลำคม 2561

18 ส ำนักงำนภำคใต้ ติดต้ังโปรแกรมใหม่ 5,000.00           4,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที 4,500.00          ร้ำนสมำยล์ไอที 4,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03332 1 ตุลำคม 2561
19 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน นสพ. เดือน ต.ค 61 310.00              310.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวจันทร์ 310.00             ร้ำนบัวจันทร์ 310.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03333.3 1 ตุลำคม 2561
20 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 21ถัง 800.00              660.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืม ซิต้ีดร๊อป 660.00             ร้ำนน้ ำด่ืม ซิต้ีดร๊อป 660.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ.48/5653 1 ตุลำคม 2561

21
ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ส ำนักงำนภำคใต้ 485,064.00        485,064.00        เฉพำะเจำะจง องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก 485,064.00       องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก 485,064.00          มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด  4/2561 1 ตุลำคม 2561

22
ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงบริกำรท ำควำมสะอำด (ตุลำคม 61-กันยำยน 

62)
54,000.00          54,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยโชคชัย แหนบเจอ 54,000.00         นำยโชคชัย แหนบเจอ 54,000.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5677 1 ตุลำคม 2561

23 ส ำนักงำนภำคเหนือ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 48,000.00          26,400.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ำนนำ เทค 26,400.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ำนนำ เทค 26,400.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5686 1 ตุลำคม 2561

24

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน กำรจัดแสดงนิทรรศกำรภำรกิจ พอช. และกำรจัด
แสดงนิทรรศกำรมีชีวิตน ำเสนอรูปธรรมผลผลิต
จำกองค์กรชุมชน

          35,000.00          35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล พิมพะไชย          35,000.00  นายอิทธิพล พิมพะไชย            35,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/1807 1 ตุลำคม 2561

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ส ำนัก/ส่วน/หน่วย งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง เลขท่ีสัญญำ วันท่ีลงนำมในสัญญำ
(บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

25
ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนตุลำคม 2561               670.00              670.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร              670.00  นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร                670.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/1813 1 ตุลำคม 2561

26 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล จ้ำงท ำบัตรแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้ำท่ี 1,123.50           1,123.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท ดำต้ำโปรดัก ท็อปปังฟอร์ม จ ำกัด 1,123.50          บริษัท ดำต้ำโปรดัก ท็อปปังฟอร์ม จ ำกัด 1,123.50             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค09/1474 1 ตุลำคม 2561
27 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล จ้ำงท ำบัตรแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้ำท่ี 2,000.00           1,712.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิช่ันโฟโต้แฟรม 1,712.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิช่ันโฟโต้แฟรม 1,712.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค09/1478 1 ตุลำคม 2561

28

ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ

โปรแกรมบริหำรงำนเงิน พอช. ( Codi E-Finance )

400,000.00        341,820.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เมนซำ บิสิเนส แอนด์ โซลูช่ัน จ ำกัด 341,820.00 บริษัท เมนซำ บิสิเนส แอนด์ โซลูช่ัน จ ำกัด 341,820.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 13/2562 1 ตุลำคม 2561

29 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือกระดำษเช็ดมือ 63,000.00          62,974.85         เฉพำะเจำะจง บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จ ำกัด 62,974.85 บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จ ำกัด 62,974.85 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 02/2562 1 ตุลำคม 2561
30 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือน้ ำด่ืม เดือนตุลำคม 2561 18,000.00          17,804.80         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จ ำกัด 17,804.80 บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จ ำกัด 17,804.80 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 02.1/2562 1 ตุลำคม 2561
31 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ตรำยำง) 660.00              660.00             เฉพำะเจำะจง บ้ำนป้ำย 660.00             บ้ำนป้ำย 660.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ.57/2246.2 2 ตุลำคม 2561
32 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท ำตรำยำง 1,000.00           1,000.00           เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 1,000.00          บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 1,000.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06253 2 ตุลำคม 2561
33 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,000.00           835.00             เฉพำะเจำะจง วีระวิทยำ VIRA VITHAYA  บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด เสนอรำคำ 1,799 บำท835.00             วีระวิทยำ VIRA VITHAYA  บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด เสนอรำคำ 1,799 บำท835.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06256 2 ตุลำคม 2561
34 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ จ ำนวน 10 กล่อง 40,000.00          33,600.00         เฉพำะเจำะจง เจ แอนด์ พี ซัพพลำย 33,600.00         เจ แอนด์ พี ซัพพลำย 33,600.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06260 2 ตุลำคม 2561
35 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 17 ถัง 510.00              510.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 510.00             บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 510.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06263 2 ตุลำคม 2561
36 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน 19 รำยกำร 14,000.00          13,122.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 13,122.00         ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 13,122.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/002/2561 2 ตุลำคม 2561
37 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือหนังสือพิมพ์ (ตุลำคม 2561) 600.00              540.00             เฉพำะเจำะจง นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 540.00             นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 540.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5744 2 ตุลำคม 2561
38 ส ำนักนโยบำยและแผน จัดท ำคู่มือแผนงำนและงบประมำณ ปี 2562 29,925.00          29,925.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 29,925.00         ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์            29,925.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด นผ07/348 2 ตุลำคม 2561

39
ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกเช่ำรถยนต์โดยสำร (รถตู้) พร้อมพนักงำนขับ

รถยนต์  ระยะเวลำ 1ปี (สภ.กทมฯ)
390,000.00        345,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยวิชำญ  ขันธ์ถม 345,000.00       นำยวิชำญ  ขันธ์ถม 345,000.00          พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ พอช. 20/2562 3 ตุลำคม 2561

40

ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดจ้ำงท ำซองขำวโลโก้ พอช.แบบมีหน้ำต่ำงขนำด 

6 ½  /125 จ ำนวน5,000ซอง และซองจดหมำย

บริกำรธุรกิจตอบรับ จ ำนวน1,500ซอง

8,000.00           7,925.00           เฉพำะเจำะจง นำยรังสิต อุดมโชค           7,925.00 นำยรังสิต อุดมโชค 7,925.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/1695  3 ตุลำคม 2561

41

ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ปร้ินและเข้ำเล่มเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติตำม

มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม

และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ

ส่ิงแวดล้อมโครงกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยชุมชน

ริมคลองลำดพร้ำวและคลองบำงซ่ือ 

จ ำนวน 3 ชุด

3,900.00           3,900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน โอเอ บลูพรินต์ เซอร์วิส 3,900.00          ร้ำน โอเอ บลูพรินต์ เซอร์วิส 3,900.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/2008 4 ตุลำคม 2561

42 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปรินส์เตอร์) 30,000.00          27,220.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 27,220.00         บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 27,220.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5789 4 ตุลำคม 2561

43

ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง จัดจ้ำงท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
ต.ค.-พ.ย. 61

99,938.00          99,938.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลต้ิง 1992 จ ำกัด 99,938.00         บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลต้ิง 1992 จ ำกัด 99,938.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/2015.3 5 ตุลำคม 2561

44 ส ำนักงำนภำคใต้ ติดต้ังโปรแกรมใหม่ 1 รำยกำร 500.00              200.00             เฉพำะเจำะจง MB ITService 200.00             MB ITService 200.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03357.3 5 ตุลำคม 2561
45 ส ำนักงำนภำคใต้ ตรำยำง จ ำนวน 1 อัน 500.00              250.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส ซี เอกสำร 250.00             ร้ำนเอส ซี เอกสำร 250.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03357 5 ตุลำคม 2561

46
ส ำนักงำนภำคใต้ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงรถยนต์ส ำนักงำนภำคทะเบียน 

กค 4202 พัทลุง
1,050.00           1,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยออยล์ พัทลุง           1,000.00  หจก.ไทยออยล์ พัทลุง              1,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด

สภ54/03356
5 ตุลำคม 2561

47
ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำรประชำสัมพันธ์รำยกำร "วิทยุพลังชุมชน" 

ประจ ำปี 2562
        650,000.00        632,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัฟครีเอช่ัน จ ากัด        632,250.00  บริษัท ทัฟครีเอช่ัน จ ากัด          632,250.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 23/2562 5 ตุลำคม 2561

48 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดจ้ำงท ำตรำยำง 6 ช้ิน 1,430.00           1,430.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปร๊ินต้ิง สตูดิโอ 1,430.00          ร้ำน ปร๊ินต้ิง สตูดิโอ 1,430.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/1720  5 ตุลำคม 2561

49
ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดจ้ำงบริษัทลงประกำศทวงถำมลูกหน้ีทำง นสพ.

(8-10ตค.61) 5กรอบ
2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง บ.ส่ือตรงจุด จ ำกัด           2,500.00 บ.ส่ือตรงจุด จ ำกัด 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/1719  

5 ตุลำคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ส ำนัก/ส่วน/หน่วย งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง เลขท่ีสัญญำ วันท่ีลงนำมในสัญญำ
(บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

50

ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง Printer) 
: HP Mono LaserJet Pro M203Dn 
: HP Mono LaserJet Pro M402Dn

27,460.00          27,460.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเอสพี โปรเฟสชันนัล  จ ำกัด  27,460.00         บริษัท พีเอสพี.โปรเฟสชันนัล  จ ำกัด  27,460.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ57/2452.4 7 ตุลำคม 2561

51 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 14รำยกำร 1,748.00           1,748.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           1,748.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด              1,748.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/1731 8 ตุลำคม 2561

52
ส ำนักกำรเงินและบัญชี ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ Tonner HP CF226A 

จ ำนวน 6 กล่อง
35,000.00          32,399.60         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 32,399.60         บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 32,399.60           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พม 53 กง.06/0045 9 ตุลำคม 2561

53
ส ำนักกำรเงินและบัญชี ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ Epson LQ-310 จ ำนวน 1 

เคร่ือง
10,000.00          8,132.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 8,132.00          บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 8,132.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พม 53 กง.06/0045 9 ตุลำคม 2561

54 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ค่ำไส้กรองน้ ำ 2,000.00           1,850.00           เฉพำะเจำะจง 249 Water 1,850.00 249 Water 1,850.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2507 9 ตุลำคม 2561
55 ส ำนักบ้ำนม่ันคง ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ Toner HP ce 260 A 14,980.00          14,980.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 14,980.00          บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 14,980.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 14/01905 9 ตุลำคม 2561
56 ส ำนักกำรเงินและบัญชี ซ้ือเคร่ืองแสกนเนอร์ CANNON DR-C240 จ ำนวน

 1 เคร่ือง
30,000.00          28,783.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 28,793.00         บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 28,783.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พม 53 กง.06/0046 10 ตุลำคม 2561

57 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ 500.00              140.00             เฉพำะเจำะจง หจก.พัทลุงไทยยนต์กลกำร จ.พัทลุง 140.00             หจก.พัทลุงไทยยนต์กลกำร จ.พัทลุง 140.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03389 10 ตุลำคม 2561
58 ส ำนักงำนภำคใต้ ตรวจสภำพรถจยย. ขกค630พท 100.00              60.00               เฉพำะเจำะจง พัทลุงบริกำร สำขำ 3 60.00              พัทลุงบริกำร สำขำ 3 60.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03370.1 10 ตุลำคม 2561
59 ส ำนักนโยบำยและแผน จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปร้ินเตอร์) 63,654.30          63,654.30         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด          63,654.30  บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด            63,654.30 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด นผ 07/368 10 ตุลำคม 2561
60 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือเทปผ้ำ และเทปโฟม 1,030.00           1,030.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 1,030.00          บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 1,030.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 55/2685.3 11 ตุลำคม 2561
61 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรม 10,700.00          10,700.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮิวแมน คอนซัลต้ิง จ ำกัด 10,700.00         บริษัท ฮิวแมน คอนซัลต้ิง จ ำกัด 10,700.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค09/2562 11 ตุลำคม 2561
62 ส ำนักนโยบำยและแผน ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,000.00           2,614.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           2,614.00  บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด              2,614.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด นผ 07/373 11 ตุลำคม 2561
63 ส ำนักนโยบำยและแผน จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(เมำส์) 396.00              396.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด              396.00  บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด                396.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด นผ 07/373 11 ตุลำคม 2561
64 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9,260.00           9,260.00           เฉพำะเจำะจง วีระวิทยำ VIRA VITHAYA  บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด เสนอรำคำ 1,799 บำท9,260.00          วีระวิทยำ VIRA VITHAYA  บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด เสนอรำคำ 1,799 บำท9,260.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06353 12 ตุลำคม 2561
65 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือกระดำษ A4 จ ำนวน 30 รีม 3,210.00           3,210.00           เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 3,210.00          บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 3,210.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06406 12 ตุลำคม 2561
66 ส ำนักงำนภำคใต้ ตลับหมึกพิมพ์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,000.00           2,700.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที           2,700.00  ร้ำนสมำยล์ไอที              2,700.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03389 12 ตุลำคม 2561
67 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือ กำรบูรผง จ ำนวน 10 กิโลกรัม 6,500.00           6,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูมิไท 6,500.00 ร้ำนภูมิไท 6,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2562 12 ตุลำคม 2561
68 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือผ้ำท ำควำมสะอำดสีเทำ สีเขียว 1,416.00           1,416.00           เฉพำะเจำะจง บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1,416.00 บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1,416.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2562 12 ตุลำคม 2561
69 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือ วัสดุงำนบ้ำนจ ำนวน 6 รำยกำร 15,000.00          14,995.00         เฉพำะเจำะจง โครงกำรส่งเสริมอำชีพไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสวัสดิกำร ร.11 พัน 2 รอ.14,995.00 โครงกำรส่งเสริมอำชีพไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสวัสดิกำร ร.11 พัน 2 รอ. 14,995.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2563 12 ตุลำคม 2561
70 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติ

ตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
6,625.00           6,625.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 6,625.00          ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 6,625.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/2035.1 16 ตุลำคม 2561

71 ส ำนักงำนภำคใต้ น้ ำมันเช้ือเพลง รถจักรยำนยนต์ส ำนักงำนภำค
ทะเบียน ขกค630 พัทลุง

210.00              185.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดชดีพำนิช 185.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดชดีพำนิช 185.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03399 16 ตุลำคม 2561
72 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำข้อเสนอสภำ

องค์กรชุมชนต่อกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
              840.00              840.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์              840.00 ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์                840.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/1888 16 ตุลำคม 2561

73 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล กระดำนไวท์บอร์ด 1,100.00           1,100.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
สหชัยออฟฟิศ

1,100.00          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 1,100.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค09/1941 16 ตุลำคม 2561
74 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์1รำยกำร(TONER HP-CE 

285A จ ำนวน 4 กล่อง)
8,988.00           8,988.00           เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์ อินเตอร์ อิงค์           8,988.00  หจก.พรชนันท์ อินเตอร์ อิงค์              8,988.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/1764  16 ตุลำคม 2561

75 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือตรำยำง 2,000.00           1,562.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิกแม็ค ดิจิตอล ปร้ินต้ิง จ ำกัด 1,562.00 ษริษัท บ๊ิกแม็ค ดิจิตอล ปร้ินต้ิง จ ำกัด 1,562.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2570 16 ตุลำคม 2561
76 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอำคำรส ำนักงำน 28,500.00          28,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  วงค์อุปปำ 28,500.00         นำยปรีชำ  วงค์อุปปำ 28,500.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06386 17 ตุลำคม 2561
77 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อำศัยในท่ีดินใหม่ 

ชุมชนประชำร่วมใจ 1
8,560.00           8,560.00           เฉพำะเจำะจง

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส 
จ ำกัด

          8,560.00  บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด              8,560.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พม53/บส45/026 17 ตุลำคม 2561
78 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ เครือข่ำยวังทองหลำง-บำงกะปิ 8,560.00           8,560.00           เฉพำะเจำะจง

บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส 

          8,560.00  บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด              8,560.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พม53/บส45/027 17 ตุลำคม 2561
79 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,609.00           5,609.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็คโทรนิคส์ จ ำกัด 5,609.00 บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็คโทรนิคส์ จ ำกัด 5,609.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2584 17 ตุลำคม 2561
80 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 900.00              900.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำยพิณเอเล็คทรอนิคส์ 900.00 ร้ำนสำยพิณอิเล็คทรอนิคส์ 900.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2584 17 ตุลำคม 2561
81 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,200.00           1,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน Song 1,200.00 ร้ำน Song 1,200.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2584 17 ตุลำคม 2561
82 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 624.00              624.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท พีไอเอ็นเทรดด้ิง จ ำกัด 624.00 บริษัท พีไอเอ็นเทรดด้ิง จ ำกัด 624.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2584 17 ตุลำคม 2561
83 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือน้ ำมันโซล่ำ จ ำนวน 150 ลิตร 5,000.00           4,491.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี พี เซอร์วิส จ ำกัด 4,491.00 บริษัท เอส พี พี เซอร์วิส จ ำกัด 4,491.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2584 17 ตุลำคม 2561
84 ส ำนักบ้ำนม่ันคง ซ้ือAdapter Notebook 1,000.00           856.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 856.00              ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 856.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม 14/1972 17 ตุลำคม 2561
85 ส ำนักบ้ำนม่ันคง ซ้ือเมำส์ Singo 278.00              278.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 278.00              บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด 278.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม 14/1975 17 ตุลำคม 2561

86

ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง ประกวดรำคำจ้ำงศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ เพ่ือ

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของ คณะกรรมกำร

สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชนและท่ีปรึกษำ ด้วยวิธี

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,320,000.00      1,320,000.00     e-bidding 1.บริษัท เยส ออร์ โน จ ำกัด เสนอรำคำ 
1,063,050 บำท
2.บริษัท ไทยสแควร์ทรำเวล จ ำกัด เสนอ
รำคำ 1,270,872 บำท
3.บริษัท ไทยโมเดิร์นทรำเวล จ ำกัด 
1,288,200 บำท

1,063,050.00      บริษัท เยส ออร์ โน จ ากัด 1,063,050.00       พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ 17 ตุลำคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ส ำนัก/ส่วน/หน่วย งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง เลขท่ีสัญญำ วันท่ีลงนำมในสัญญำ
(บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

87 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตรวจเช็คระบบแลนด์อินเตอร์เน็ต 1,500.00           500.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 500.00             บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 500.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5896 18 ตุลำคม 2561
88 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,000.00           1,300.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน S.K. ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 1,300.00          ร้ำน S.K. ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 1,300.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5893 18 ตุลำคม 2561
89 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 500.00              500.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 500.00             บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 500.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5896 18 ตุลำคม 2561
90 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดจ้ำงวัสดุส ำนักงำน (ตรำยำงเจ้ำหน้ำท่ี)            1,180.00            1,180.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิกแม็ค ดิจิตอล ปร้ินต้ิง จ ำกัด           1,180.00  บริษัท บ๊ิกแม็ค ดิจิตอล ปร้ินต้ิง จ ำกัด              1,180.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด  ยช 33/1904 18 ตุลำคม 2561

91
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จ้ำงท ำไวนิลรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับ
ผู้บริหำร

1,200.00           1,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน บีบีบี แอดเวอร์ไทซิงค์ 1,200.00 ร้ำน บีบีบี แอดเวอร์ไทซิงค์ 1,200.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ทส 60/302 18 ตุลำคม 2561

92 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำบริกำรซัก อบ รีด 6,000.00           6,000.00           เฉพำะเจำะจง ชนัญชิดำ  ซักรีด 6,000.00 ชนัญชิดำ  ซักรีด 6,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2590 18 ตุลำคม 2561
93 ส ำนักบ้ำนม่ันคง ซ้ือตรำยำง 1,850.00           1,850.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิกแม็ค ดิจิตอล ปร้ินต้ิง จ ำกัด 1,850.00          บริษัท บ๊ิกแม็ค ดิจิตอล ปร้ินต้ิง จ ำกัด 1,850.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม 14/1978 18 ตุลำคม 2561
94 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำถ่ำยเอสำร จ ำนวน 9,251 แผ่น 3,700.00           3,700.00           เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 3,700.00          บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 3,700.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06409 19 ตุลำคม 2561
95 ส ำนักงำนภำคใต้ ชุดติดต้ังตัวล็อคหลังคำ พร้อมซิลรอบหลังคำ ฌช 

8211 กทม
1,000.00           750.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮกเซ้ง 750.00             ร้ำนฮกเซ้ง 750.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03426 19 ตุลำคม 2561

96 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมรถยนต์สนง. ฌช 8211 กทม 8,000.00           6,922.90           เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 6,922.90          บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 6,922.90             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03422 19 ตุลำคม 2561
97 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ้ืออุปกรณ์ชัดโครกประหยัดน้ ำฟิลลิโปร 500.00              395.00             เฉพำะเจำะจง บจก.พัทลุงสิทธิชัยวัสดุก่อสร้ำง 395.00             บจก.พัทลุงสิทธิชัยวัสดุก่อสร้ำง 395.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03425 19 ตุลำคม 2561
98 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4,000.00           3,135.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน S.K. ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 3,135.00          ร้ำน S.K. ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 3,135.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5914 19 ตุลำคม 2561
99 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 13,000.00          11,672.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช (ส ำนักงำนใหญ่)11,672.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช (ส ำนักงำนใหญ่) 11,672.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5946 22 ตุลำคม 2561
100 ส ำนักบ้ำนม่ันคง ซ้ือเคร่ืองสแกน HP Scanjet Pro 3000s3 42,480.00          42,480.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 42,480.00         ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 42,480.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม 14/1999 22 ตุลำคม 2561
101 ส ำนักบ้ำนม่ันคง จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มรำยงำนโครงกำร

จัดกำรองค์ควำมรู้และพัฒนำตัวช้ีวัดเพ่ือแก้ไข
950.00              950.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 950.00             ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 950.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม 14/2002 22 ตุลำคม 2561

102 ส ำนักบ้ำนม่ันคง วัสดุส ำนักงำน 17 รำยกำร 3,973.00           3,973.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 3,973.00           บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด 3,973.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม 14/2009 22 ตุลำคม 2561
103 ส ำนักงำนภำคเหนือ กรวยกระดำษ น้ ำยำล้ำงจำน กระดำษช ำระม้วน

ใหญ่
3,000.00           2,990.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 2,990.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 2,990.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5942 23 ตุลำคม 2561

104 ส ำนักงำนภำคเหนือ เติมน้ ำมัน 100.00              80.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำรำชวงศ์) 80.00              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำรำชวงศ์) 80.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/5975 24 ตุลำคม 2561

105
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จ้ำงบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบลงทะเบียน

กำรประชุมโดยใช้บัตรประชำชนแบบสมำร์ทกำร์ด
40,000.00          36,979.20         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลต้ิง จ ำกัด 36,979.20 บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลต้ิง จ ำกัด 36,979.20 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ทส 60/002/2562 24 ตุลำคม 2561

106

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จ้ำงบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโปรแกรมระบบ
บูรณำกำรพ้ืนท่ีปฏิบัติกำรชุมชนท้องถ่ินจัดกำร
ตนเองผ่ำนอุปกรณ์พกพำ (Mobile CODI 
AreaInterop)

80,000.00          73,669.50         เฉพำะเจำะจง บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลต้ิง จ ำกัด 73,669.50 บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลต้ิง จ ำกัด 73,669.50 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ทส 60/001/2562 24 ตุลำคม 2561

107 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,000.00           1,450.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนช่ำงพร  1,450.00          ร้ำนบ้ำนช่ำงพร 1,450.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03462 25 ตุลำคม 2561
108 ส ำนักงำนภำคใต้ จ้ำงบ ำรุงรักษำสวน 1,000.00           800.00             เฉพำะเจำะจง นำยจ ำนงค์ จิตจูฬบรรพต 800.00             นำยจ ำนงค์ จิตจูฬบรรพต 800.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03461 25 ตุลำคม 2561
109 ส ำนักนโยบำยและแผน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 29,211.00          29,211.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด          29,211.00  บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 29,211.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด นผ07/392 25 ตุลำคม 2561
110 ส ำนักนโยบำยและแผน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Laserjet 6,634.00           6,634.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด           6,634.00  บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 6,634.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด นผ07/392 25 ตุลำคม 2561

111
ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ิน จ ำนวน 3 รำยกำร 9,500.00           9,127.10           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 9,127.10 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 9,127.10 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2633 25 ตุลำคม 2561

112

ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพส่ิงแวดล้อมโครงกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัย
ชุมชนริมคลองลำดพร้ำวและคลองบำงซ่ือ จ ำนวน 
5 เล่ม 6,625.00           6,625.00           

เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 6,625.00          ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 6,625.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/2086 26 ตุลำคม 2561

113 ส ำนักงำนภำคใต้ ล้ำงอัดฉีด ทะเบียน กค4198 พท 300.00              220.00             เฉพำะเจำะจง ศิริชัยคำร์แคร์  220.00             ศิริชัยคำร์แคร์    220.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03463 26 ตุลำคม 2561
114 ส ำนักงำนภำคใต้ ติดต้ังโปรแกรมใหม่ 500.00              300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที 300.00             ร้ำนสมำยล์ไอที 300.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03465 26 ตุลำคม 2561
115 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตัดหญ้ำและดูแลสวน (ตุลำคม 2561) 2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง CHAEM GARDEN 2,500.00          CHAEM GARDEN 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ.48/6024 26 ตุลำคม 2561

116
ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงโครงกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบบูรณำกำรพ้ืนท่ี

ปฏิบัติกำรชุมชนท้องถ่ินจัดกำรตนเอง
300,000.00        283,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลต้ิง จ ำกัด 283,200.00 บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลต้ิง จ ำกัด 283,200.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 25/2562 26 ตุลำคม 2561

117 ส ำนักบริหำรงำนกลำง สัญญำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต 1,200,000.00      1,164,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 1,164,000.00 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 1,164,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 24/2562 26 ตุลำคม 2561
118 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง จัดท ำตรำยำง จ ำนวน 28 อัน 6,500.00           4,483.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออสกำร์ แกรนด์ จ ำกัด 4,483.00          บริษัท ออสกำร์ แกรนด์ จ ำกัด 4,483.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/2512 26 ตุลำคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ส ำนัก/ส่วน/หน่วย งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง เลขท่ีสัญญำ วันท่ีลงนำมในสัญญำ
(บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

119 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง จ้ำงท ำนำมบัตร จ ำนวน 300 ใบ 2,000.00           1,605.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออสกำร์ แกรนด์ จ ำกัด 1,605.00          บริษัท ออสกำร์ แกรนด์ จ ำกัด 1,605.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/2591 26 ตุลำคม 2561
120 ส ำนักบริหำรงำนกลำง เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 450,000.00        436,881.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด 436,881.00 บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด 436,881.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 12/2562 28 ตุลำคม 2561
121 ส ำนักงำนภำคใต้ หนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย 61 300.00              300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวจันทร์ 300.00             ร้ำนบัวจันทร์ 300.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03524 29 ตุลำคม 2561
122 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุงำนบ้ำน 1 รำยกำร 500.00              300.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงแหลมไทยพัฒนำ 300.00             ห้ำงแหลมไทยพัฒนำ 300.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03478 29 ตุลำคม 2561
123 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน ถ่ำยเอกสำร 1 รำยกำร 1,200.00           1,002.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส ซี เอกสำร 1,002.00          ร้ำนเอส ซี เอกสำร 1,002.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03477 29 ตุลำคม 2561

124

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำรจัดท ำหนังสือชุดควำมรู้ “ถอดบทเรียน

ประชำชน กำรขับเคล่ือนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ”

        150,000.00         133,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์พับลิสช่ิง จ ากัด        133,215.00  บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จ ากัด           133,215.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 26/2562 29 ตุลำคม 2561

125

ส ำนักทรัพยำกรบุคคล จ้ำงประมวลผลกำรสอบถำมควำมคิดเห็น

สมรรถนะทำงกำรบริหำรของส ำนักผู้อ ำนวยกำร

ส ำหรับรอบระยะเวลำของสัญญำจ้ำง

20,000.00          20,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยเศรษฐภูมิ  บัวทอง 20,000.00         นำยเศรษฐภูมิ  บัวทอง 20,000.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค09/12/2562 29 ตุลำคม 2561

126

ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงดูแลและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ภำยในห้องควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยปีงบประมำณ 
2562 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

400,000.00        385,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยิบอินซอย จ ำกัด 385,200.00       บริษัท ยิบอินซอย จ ำกัด 385,200.00          มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 27/2562 29 ตุลำคม 2561

127

ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ไลปอนเอฟน้ ำยำล้ำงจำน จ ำนวน 2 ขวด คิงสเตล
ล่ำเช็ดกระจก จ ำนวน 1 ขวด เกลดสเปรย์ไวลด์ลำ
เวนเดอร์ จ ำนวน 1 ขวด มำจิคลีนน้ ำยำถูพ้ืน (วนิล
ลำโรส) จ ำนวน 1 ขวด มำจิคลีนน้ ำยำถูพ้ืน (เบอร่ีอ
โรมำ) จ ำนวน 2 ขวด ซิลค์กระดำษคอตตอน 
จ ำนวน 2 แพ็ค มำจิคลีนล้ำงห้องน้ ำ จ ำนวน 4 
ขวด กระดำษเช็ดหน้ำสก๊อตช์ จ ำนวน 2 แพ็ค ถุง
ขยะม้วน+เชือก จ ำนวน 8 แพ็ค ถุงขยะ จ ำนวน 5 
แพ็ค

1,800.00           1,612.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 1,612.00          บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 1,612.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/2099 30 ตุลำคม 2561

128
ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก วัสดุคอมพิวเตอร์ (Printer HP Mono LaserJet 

Pro M15A
7,200.00           7,200.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเอสพี โปรเฟสชันนัล  จ ำกัด  7,200.00          บริษัท พีเอสพี โปรเฟสชันนัล  จ ำกัด  7,200.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2406.1 30 ตุลำคม 2561

129 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือน้ ำมัน จ ำนวน 1,650 ลิตร 50.00               50.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท.จ ำกัด 50.00              บริษัท ปตท.จ ำกัด 50.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06443 30 ตุลำคม 2561
130 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำน้ ำด่ืม 840.00              840.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 840.00             บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 840.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06453 30 ตุลำคม 2561
131 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือหนังสือพิมพ์ 600.00              520.00             เฉพำะเจำะจง นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 520.00             นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 520.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/6082 30 ตุลำคม 2561
132 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 29ถัง 1,200.00           960.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืม ซิต้ีดร๊อป 960.00             ร้ำนน้ ำด่ืม ซิต้ีดร๊อป 960.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ.48/6085 30 ตุลำคม 2561

133

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดจ้ำงพิมพ์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำร
ชุมชน ปี 2561 และคู่มือกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำร
ชุมชน ปี 2562

          40,125.00          40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด          40,125.00  บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            40,125.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/1971 30 ตุลำคม 2561

134 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Printer) 5,640.00           5,640.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเอสพี โปรเฟสชันนัล  จ ำกัด  5,640.00          บริษัท พีเอสพี.โปรเฟสชันนัล  จ ำกัด  5,640.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2426.3 31 ตุลำคม 2561
135 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุงำนบ้ำน น้ ำด่ืม 1 รำยกำร 500.00              400.00             เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมพรทิพย์ 400.00             น้ ำด่ืมพรทิพย์ 400.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03508 31 ตุลำคม 2561

136

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561               750.00              750.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ นพวันนันทกร              750.00  นายพิพัฒน์ นพวันนันทกร                750.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/1998 31 ตุลำคม 2561

137
ส ำนักบริหำรงำนกลำง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561 2,500.00           2,300.00           เฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกูร           2,300.00 นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร 2,300.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2684 31 ตุลำคม 2561


