
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 ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำตรวจเช็คระบบ Hup ภำยในตัวใหม่พร้อมท ำ

ระบบ แก้ไขกล่อง PBX Panasonic ร้ือสำยเก่ำออก

2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยกิติพัฒน์ พัชรพันธ์ุทวี 2,500.00          นำยกิติพัฒน์ พัชรพันธ์ุทวี 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06527 1 พฤศจิกำยน 2561

2 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 25,800.00          25,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยกิติพัฒน์ พัชรพันธ์ุทวี 25,800.00         นำยกิติพัฒน์ พัชรพันธ์ุทวี 25,800.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06527 1 พฤศจิกำยน 2561
3 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต้ังระบบ Hup ภำยในตัวใหม่ พร้อมท ำระบบ 2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยกิติพัฒน์ พัชรพันธ์ุทวี 2,500.00          นำยกิติพัฒน์ พัชรพันธ์ุทวี 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06527 1 พฤศจิกำยน 2561
4 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนตุลำคม 2561 3,000.00           2,320.00           เฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ นพวันนัทกร 2,320.00 นำยพิพัฒน์ นพวันนัทกร 2,320.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร05/2367 1 พฤศจิกำยน 2561
5 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ค่ำจ้ำงซ่อมบอร์ด เมนต์บอร์ด และบอร์ดควบคุม

ลิฟท์
27,800.00          27,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.แอล.เอ็น.เซอร์วิส จ ำกัด 27,800.00         บริษัท เค.แอล.เอ็น.เซอร์วิส จ ำกัด 27,800.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2562 1 พฤศจิกำยน 2561

6 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมบอร์ด เมนต์บอร์ด และบอร์ดควบคุมลิฟท์ 30,000.00          27,820.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.แอล.เอ็น.เซอร์วิส จ ำกัด 27,820.00         บริษัท เค.แอล.เอ็น.เซอร์วิส จ ำกัด 27,820.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 03/2562 1 พฤศจิกำยน 2561

7 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือน้ ำด่ืม เดือนพฤศจิกำยน 2561 18,000.00          15,579.20         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จ ำกัด 15,579.20 บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จ ำกัด 15,579.20 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 04/2562 1 พฤศจิกำยน 2561
8 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ล ำโพง พร้อมอุปกรณ์) จ ำนวน 

2 เคร่ือง
3,000.00           3,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเอสพี โปรเฟสชันนัล  จ ำกัด 3,000.00          บริษัท พีเอสพี โปรเฟสชันนัล  จ ำกัด  3,000.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2442.3 2 พฤศจิกำยน 2561

9 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือถำดใส่เอกสำร กล่องเอกสำร และกล่องใส่แฟ้ม 995.00              995.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 995.00             บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 995.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2445.3 2 พฤศจิกำยน 2561

10 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ำนอัลคำไลน์พำนำโซนิก AA 675.00              675.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีพีออลล์ จ ำกัด 675.00             บริษัท ซีพีออลล์ จ ำกัด 675.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06585 2 พฤศจิกำยน 2561
11 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน 23 รำยกำร 13,000.00          12,364.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 12,364.00         ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 12,364.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/004/2561 2 พฤศจิกำยน 2561
12 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุงำนบ้ำน จ ำนวน 9 รำยกำร 2,500.00           2,145.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยขวนขมสรรพสินค้ำ 2,145.00          หจก.ไทยขวนขมสรรพสินค้ำ 2,145.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03536 2 พฤศจิกำยน 2561
13 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดประชุมหำรือผู้แทนคณะอนุกรรมกำรสนับสนุน

สภำองค์กรชุมชน ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรตำมกติกำท่ีประชุมในระดับชำติของ
สภำองค์กรชุมชนต ำบล ในวันจันทร์ท่ี 5 
พฤศจิกำยน 2561

           4,750.00            4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์           4,750.00 ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์              4,750.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/2008 2 พฤศจิกำยน 2561

14 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ HP จ ำนวน 3 กล่อง 5,000.00           4,494.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 4,494.00 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 4,494.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2710 2 พฤศจิกำยน 2561
15 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 กง 06/1280 5 พฤศจิกำยน 2561

16 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 บส45/1864  5 พฤศจิกำยน 2561

17 ส ำนักกำรเงินและบัญชี ซ้ือตรำยำง 600.00              280.00             เฉพำะเจำะจง บ้ำนป้ำย              280.00  บ้ำนป้ำย                280.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด กง 06/1289 6 พฤศจิกายน 2561

18 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดจ้ำงบริษัทลงประกำศทวงถำมลูกหน้ีทำง นสพ.
(7-9พย.61)

1,000.00           1,000.00           เฉพำะเจำะจง บ.ส่ือตรงจุด จ ำกัด           1,000.00 บ.ส่ือตรงจุด จ ำกัด 1,000.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/1865.1  
6 พฤศจิกำยน 2561

19 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คบ ำรุงรักษำระบบกล้อง
วงจรปิด ปีงบประมำณ 2562
อำคำรระบบควบคุมเสียงห้องประชุม

60,000.00          57,780.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอส.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 57,780.00 บริษัท บี.เอส.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 57,780.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 28/2562 6 พฤศจิกำยน 2561

20 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ค่ำซ่อมโถสุขภัณฑ์ห้องน้ ำ ศปก.ทชค.สำยไหม 600.00              600.00             เฉพำะเจำะจง นำยทองสุข สำระกำล 600.00             นำยทองสุข สำระกำล 600.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/2113.2 7 พฤศจิกำยน 2561
21 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,700.00           1,665.00           เฉพำะเจำะจง ก๊อปป้ี โอเอ 1,655.00          ก๊อปป้ี โอเอ 1,655.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06685 7 พฤศจิกำยน 2561
22 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เคร่ืองท ำน้ ำร้อน-เย็น 5,990.00           5,990.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 5,990.00          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 5,990.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 51/06680 7 พฤศจิกำยน 2561
23 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 48/6257 7 พฤศจิกำยน 2561
24 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปรินส์เตอร์) 30,000.00          20,982.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 20,982.00         บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 20,982.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/6260 7 พฤศจิกำยน 2561
25 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือสำยฉีกช ำระครบชุด-โครม จ ำนวน 15 ช้ิน 4,485.00           4,485.00           เฉพำะเจำะจง บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 4,485.00 บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 4,485.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2748 7 พฤศจิกำยน 2561
26 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 9,715.00           9,715.00           เฉพำะเจำะจง บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 9,715.00 บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 9,715.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2748 7 พฤศจิกำยน 2561
27 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน จ ำนวน 6 รำยกำร 2,190.00           2,190.00           เฉพำะเจำะจง ทรัพย์เจริญ ฮำร์ดแวร์ 2,190.00 ทรัพย์เจริญ ฮำร์ดแวร์ 2,190.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2748 7 พฤศจิกำยน 2561
28 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือสำยแลน หัวแลน 3,000.00           2,782.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม ซี วินเนอร์ จ ำกัด 2,782.00 บริษัท เอ็ม ซี วินเนอร์ จ ำกัด 2,782.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2748 7 พฤศจิกำยน 2561
29 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง น้ ำด่ืม Water Shop 5G Nestle Pure Life 

จ ำนวน 12 ถัง
860.00              860.00             เฉพำะเจำะจง หจก.หทัยรำษฎร์ วอเตอร์ 860.00             หจก.หทัยรำษฎร์ วอเตอร์ 860.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/2200 8 พฤศจิกำยน 2561

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 11 เดือน ธันวาคม 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 พฤศจิกายน 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

30 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 1,000.00           749.00             เฉพำะเจำะจง บจก.เพำเวอร์บำย สำขำบ๊ิกซี
นครศรีธรรมรำช เสนอรำคำ 749 บำท

             749.00  บจก.เพำเวอร์บำย สำขำบ๊ิกซีนครศรีธรรมรำช เป็นเงิน 749
 บำท

               749.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03600 8 พฤศจิกำยน 2561
31 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 11,400.00          11,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์          11,400.00  ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์            11,400.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03603 8 พฤศจิกำยน 2561
32 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 1,545.00           1,545.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           1,545.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด              1,545.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/1891.1  8 พฤศจิกำยน 2561
33 ส ำนักบริหำรงำนกลำง เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (จ ำนวน 8 เคร่ือง) 400,000.00        400,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท พี ซี ไอ (1992) จ ำกัด 400,000.00 บริษัท พี ซี ไอ (1992) จ ำกัด 400,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 29/2562 8 พฤศจิกำยน 2561
34 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,000.00           1,947.00           เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 1,947.00          บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 1,947.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06722 9 พฤศจิกำยน 2561
35 ส ำนักงำนภำคใต้ ล้ำงอัดฉีด ทะเบียน ฌช 8213 กทม 220.00              220.00             เฉพำะเจำะจง ศิริชัยคำร์แคร์ 220.00             ศิริชัยคำร์แคร์    220.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03618 9 พฤศจิกำยน 2561
36 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 5,000.00           4,080.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน S.K. ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 4,080.00          ร้ำน S.K. ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 4,080.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/6315 9 พฤศจิกำยน 2561
37 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เก้ำอ้ีท ำงำน สีด ำ เฟอร์รำเดค Earle จ ำนวน 6 ตัว 17,000.00          16,140.01         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 16,140.01         บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 16,140.01           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06747 12 พฤศจิกำยน 2561

38 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,450.00           3,450.00           เฉพำะเจำะจง เจ แอนด์ พี ซัพพลำย 3,450.00          เจ แอนด์ พี ซัพพลำย 3,450.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06746 12 พฤศจิกำยน 2561
39 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เคร่ืองสแกนย่ีห้อ Brother ads-220 24,950.00          24,950.00         เฉพำะเจำะจง เจ แอนด์ พี ซัพพลำย 24,950.00         เจ แอนด์ พี ซัพพลำย 24,950.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06746 12 พฤศจิกำยน 2561
40 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำคนในขบวนองค์กรชุมชน

 คร้ังท่ี 1/2561 ในวันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2561 
           1,300.00            1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์           1,300.00 ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์              1,300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/2066 12 พฤศจิกำยน 2561

41 ส ำนักบ้ำนม่ันคง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9 รำยกำร 4,840.00           4,840.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 4,840.00          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 4,840.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม14/2228 13 พฤศจิกำยน 2561
42 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข่ำวสำรภำรกิจ พอช. 

ขบวนองค์กรชุมชน และภำคีเครือข่ำย ตีพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับแท็บลอยด์ X-Cite 
ไทยโพสต์

        595,000.00         595,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด        595,000.00  บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด           595,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 30/2562 14 พฤศจิกำยน 2561

43 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงซ่อมอำคำรส ำนักงำน 7,000.00           6,300.00           เฉพำะเจำะจง นำยสมโภช  นวะปุก 6,300.00          นำยสมโภช  นวะปุก 6,300.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/6395 15 พฤศจิกำยน 2561
44 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 3,119.00           3,119.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           3,119.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 3,119.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/1919 15 พฤศจิกำยน 2561
45 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,200.00           1,200.00           เฉพำะเจำะจง ทรัพย์เจริญ ฮำร์ดแวร์ 1,200.00 ทรัพย์เจริญ ฮำร์ดแวร์ 1,200.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2824 15 พฤศจิกำยน 2561
46 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ้ือเคร่ืองกรองน้ ำด่ืม 1 รำยกำร 28,000.00          26,215.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ส.บุญชูอุตสำหกรรม          26,215.00  บจก.ส.บุญชูอุตสำหกรรม            26,215.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/006/2562 19 พฤศจิกำยน 2561
47 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ กลุ่มออมทรัพย์อ้อมน้อยสำมัคคี 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/บส45/028 19 พฤศจิกำยน 2561
48 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร ดังน้ี 

Printer HP Laserjet Pro M402dn 2 เคร่ือง 
Printer Hp color Laser Jet Pro M 254 DW 
จ ำนวน 1 เคร่ือง 
Scanner Canon DR-C240 จ ำนวน 1 เคร่ือง

78,324.00          78,324.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 78,324.00         บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 78,324.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/2772 19 พฤศจิกำยน 2561

49 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 528.00              528.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 528.00             บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 528.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2468 20 พฤศจิกำยน 2561
50 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,145.00           1,145.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนเทสโก้ โลตัส สำขำบำงกปิ 1,145.00          ห้ำงหุ้นส่วนเทสโก้ โลตัส สำขำบำงกปิ 1,145.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2468 20 พฤศจิกำยน 2561
51 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุงำนบ้ำน จ ำนวน 2 รำยกำร 1,000.00           595.00             เฉพำะเจำะจง บจก.พัทลุงสิทธิชัยวัสดุก่อสร้ำง 595.00             บจก.พัทลุงสิทธิชัยวัสดุก่อสร้ำง 595.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03701 21 พฤศจิกำยน 2561
52 ส ำนักบ้ำนม่ันคง ซ้ือToner-M402dn26a 9,450.00           9,450.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 9,450.00          ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 9,450.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม 14/2228 21 พฤศจิกำยน 2561
53 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 294.50              294.50             เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด 294.50             บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด 294.50               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2471 22 พฤศจิกำยน 2561
54 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 500.00              500.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน tawee Accssory 500.00             ร้ำน tawee Accssory 500.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2471 22 พฤศจิกำยน 2561
55 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุงำนบ้ำน จ ำนวน 3 รำยกำร 3,000.00           2,880.00           เฉพำะเจำะจง บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 2,880.00          บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 2,880.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03711 22 พฤศจิกำยน 2561
56 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กระดำษ A4) 5,350.00           5,350.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 5,350.00          บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 5,350.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2485 23 พฤศจิกำยน 2561
57 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ้ือซองขำว 555 จ ำนวน 6 กล่อง 1,000.00           902.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 902.00             บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 902.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03731 23 พฤศจิกำยน 2561
58 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 1,000.00           1,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 1,000.00          บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 1,000.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/6529 23 พฤศจิกำยน 2561
59 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (ชุดเคร่ืองเสียง) 60,000.00          59,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทิกเกอร์ซำวด์ จ ำกัด 59,000.00         บริษัท ทิกเกอร์ซำวด์ จ ำกัด 59,000.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/6534 23 พฤศจิกำยน 2561
60 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 9,844.00           9,844.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 9,844.00          ร้ำน เอชพี บำย ไอ.คิว.อ้ิงค์  (ส ำนักงำนใหญ่) 9,844.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/2848 26 พฤศจิกำยน 2561
61 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

สภ54/03737
26 พฤศจิกำยน 2561

62 ส ำนักงำนภำคใต้ จ้ำงตัดหญ้ำ บ ำรุงสวน 1 รำยกำร 1,000.00           800.00             เฉพำะเจำะจง นำยจ ำนงค์ จิตจูฬบรรพต 800.00             นำยจ ำนงค์ จิตจูฬบรรพต 800.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03738 26 พฤศจิกำยน 2561
63 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตัดหญ้ำและดูแลสวน 2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง CHAEM GARDEN 2,500.00          CHAEM GARDEN 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด 26 พฤศจิกำยน 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 พฤศจิกายน 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

64 ส ำนักบ้ำนม่ันคง วัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 4,560.00           4,560.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 4,560.00          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 4,560.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม 14/2364 26 พฤศจิกำยน 2561
65 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดจ้ำงท ำตรำยำง 1 ช้ิน 380.00              380.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปร๊ินต้ิง สตูดิโอ 380.00             ร้ำน ปร๊ินต้ิง สตูดิโอ 380.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/1986  27 พฤศจิกำยน 2561
66 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำบริกำรขุดลอกแก้ไขปัญหำท่อตัน 2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยวิภพ สน่ันชำติ 2,500.00 นำยวิภพ สน่ันชำติ 2,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2928 27 พฤศจิกำยน 2561
67 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ้ือกล่องเปล่ำ 1,500.00           1,337.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 1,337.50 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 1,337.50 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ทส 60/354 27 พฤศจิกำยน 2561
68 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำป้ำยฟิวเตอร์ บอร์ด 1,500.00           1,094.00           เฉพำะเจำะจง เค. แอนด์ เค.เซ็นเตอร์กรีป 1,094.00          เค. แอนด์ เค.เซ็นเตอร์กรีป 1,094.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/06917 28 พฤศจิกำยน 2561
69 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร A4 80 แกรม จ ำนวน 500

 รีม
50,000.00          48,150.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท  รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ำกัด 48,150.00 บริษัท  รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ำกัด 48,150.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2562 28 พฤศจิกำยน 2561

70 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2561               670.00              670.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร              670.00  นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร                670.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/2176 29 พฤศจิกำยน 2561
71 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8 รำยกำร 1,431.00           1,431.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           1,431.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 1,432.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/2011  29 พฤศจิกำยน 2561
72 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2561            3,000.00            2,290.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร           2,290.00 นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร 2,290.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2949 29 พฤศจิกำยน 2561
73 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน (นสพ.) เดือน ธ.ค 61 310.00              310.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวจันทร์ 310.00             ร้ำนบัวจันทร์ 310.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03820.1 30 พฤศจิกำยน 2561
74 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ VGA Cable thee boy for 

computer 1รำยกำร
1,000.00           600.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที 600.00             ร้ำนสมำยล์ไอที 600.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03816 30 พฤศจิกำยน 2561

75 ส ำนักงำนภำคใต้ น้ ำด่ืม 1 รำยกำร 625.00              600.00             เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมพรทิพย์ 600.00             น้ ำด่ืมพรทิพย์ 600.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03515 30 พฤศจิกำยน 2561
76 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือหนังสือพิมพ์ (ธันวำคม 2561) 600.00              540.00             เฉพำะเจำะจง นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 540.00             นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 540.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/6718 30 พฤศจิกำยน 2561
77 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 48/6709 30 พฤศจิกำยน 2561
78 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 33 ถัง 1,200.00           1,080.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืม ซิต้ีดร๊อป 1,080.00          ร้ำนน้ ำด่ืม ซิต้ีดร๊อป 1,080.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ.48/6719 30 พฤศจิกำยน 2561
79 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือถุงขยะม้วน 2,000.00           1,764.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 1,764.00          บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 1,764.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/6706 30 พฤศจิกำยน 2561
80 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก คร้ังท่ี 3/2561 ในวัน
จันทร์ท่ี 3 ธันวำคม 2561 

           2,550.00            2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์           2,550.00 ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์              2,550.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/2194 30 พฤศจิกำยน 2561

81 ส ำนักนโยบำยและแผน จ้ำงจัดพิมพ์หนังสือคู่มือกำรบริหำรโครงกำร กำร
สนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ินและขบวน
องค์กรชุมชนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
(1200 เล่ม)

200,000.00        112,992.00        เฉพำะเจำะจง 1.บริษัทสหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จ ำกัด
 เสนอรำคำ 112,992 บำท
2.บริษัท เอ็กซ์ตร้ำ ซีทีพี จ ำกัด เสนอรำคำ 
120,696 บำท
3.บริษัท เพ็ทไทย จ ำกัด เสนอรำคำ 

       112,992.00  บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสซ่ิง จ ำกัด 112,992.00          มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 31/2562 30 พฤศจิกำยน 2561

82 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือ ธงตรำสัญลักษณ์ เบอร์ 9 จ ำนวน 5 ผืน/ธงชำติ
เบอร์ 9 จ ำนวน 5 ผืน

1,510.00           1,300.00           เฉพำะเจำะจง สินทร์พำนิช (สังฆภัณฑ์) 1,300.00          สินทร์พำนิช (สังฆภัณฑ์) 1,300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2977 30 พฤศจิกำยน 2561
83 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ไม้อัด 4 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 แผ่น 250.00              250.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท พีไอเอ็นเทรดด้ิง จ ำกัด 250.00             บริษัท พีไอเอ็นเทรดด้ิง จ ำกัด 250.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2977 30 พฤศจิกำยน 2561
84 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงท ำไวนิลรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับ

ผู้บริหำร
240.00              240.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน บีบีบี แอดเวอร์ไทซิงค์ 240.00             ร้ำน บีบีบี แอดเวอร์ไทซิงค์ 240.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2977 30 พฤศจิกำยน 2561

85 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมเคร่ืองโทรสำร 2,000.00           1,819.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 1,819.00          บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 1,819.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2970 30 พฤศจิกำยน 2561
86 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงพิมพ์กระดำษหัวจดหมำยโลโก้ พอช. 15000 

ใบ และซองจดหมำย 10,000 ซอง
40,000.00          32,150.00         เฉพำะเจำะจง นำยรังสิต อุดมโชค 32,150.00 นำยรังสิต อุดมโชค 32,150.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 06/2562 30 พฤศจิกำยน 2561

87 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือน้ ำด่ืม เดือน ธ.ค. 61 15,000.00          14,466.40         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จ ำกัด 14,466.40 บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จ ำกัด 14,466.40 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 07/2562 30 พฤศจิกำยน 2561


