
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 ซ้ือน้ ำมัน ฮม-1169 4,000.00           4,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี พี เซอร์วิส จ ำกัด 4,000.00 บริษัท เอส พี พี เซอร์วิส จ ำกัด 4,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2994 1 ธันวำคม 2561
2 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กระดำษปรู๊ป นสพ จ ำนวน 

1,000 แผ่น
2,250.00           2,250.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สหชัยออฟฟิต จ ำกัด 2,250.00          บริษัท สหชัยออฟฟิต จ ำกัด 2,250.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2554 3 ธันวำคม 2561

3 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ้ือชุดโซฟำ Porto สีน้ ำตำลจ ำนวน 2 ช้ิน 46,000.00          46,000.00         เฉพำะเจำะจง บจก.สิทธิชัย ลิฟว่ิง คอนเซ็ปท์ จ ำกัด          46,000.00  บจก.สิทธิชัย ลิฟว่ิง คอนเซ็ปท์ จ ำกัด เป็นเงิน 46,000 บำท            46,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/007/2561 3 ธันวำคม 2561
4 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมรถยนต์ เช 8213 กทม 2,000.00           1,324.87           เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 1,324.87          บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 1,324.87             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03845 3 ธันวำคม 2561
5 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมเคร่ืองคิดเลข 3 รำยกำร 3,000.00           2,568.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 2,568.00          บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 2,568.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/2983 3 ธันวำคม 2561
6 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 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 05/3001 4 ธันวำคม 2561
7 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงสูบส่ิงปฏิกูล 4,000.00           4,000.00           เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ 4,000.00 ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ 4,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3003 4 ธันวำคม 2561
8 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงตักท ำลำยไขมัน 6,000.00           6,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยวีระ  เอ่ียมสะอำด 6,000.00 นำยวีระ  เอ่ียมสะอำด 6,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3003 4 ธันวำคม 2561
9 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ กลุ่มออมทรัพย์คลองด่ำนร่วมใจ

8,560.00           8,560.00           เฉพำะเจำะจง
บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส 
จ ำกัด

          8,560.00  บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด              8,560.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด

พม53/บส45/030
6 ธันวำคม 2561

10 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 2 
เคร่ือง

20,000.00          9,630.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 9,630.00 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 9,630.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 09/2562 6 ธันวำคม 2561
11 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00           4,761.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 4,761.50          บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 4,761.50             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3012 6 ธันวำคม 2561
12 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำขนย้ำยพัสดุ 5,000.00           5,000.00           เฉพำะเจำะจง พศวีร์ สุขสมจิตร 5,000.00 พศวีร์ สุขสมจิตร 5,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3014 6 ธันวำคม 2561
13 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองสแกน 57,780.00          57,780.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 57,780.00 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 57,780.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 09/2562 6 ธันวำคม 2561
14 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 10,000.00          9,447.00           เฉพำะเจำะจง วีระวิทยำ VIRA VITHAYA  บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด เสนอรำคำ 1,799 บำท9,447.00          วีระวิทยำ VIRA VITHAYA  บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด เสนอรำคำ 1,799 บำท9,447.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/07106 7 ธันวำคม 2561
15 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150.00              150.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท.จ ำกัด 150.00             บริษัท ปตท.จ ำกัด 150.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/07111 7 ธันวำคม 2561
16 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำน้ ำด่ืม จ ำนวน 52 ถัง 1,560.00           1,560.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 1,560.00          บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 1,560.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/07103 7 ธันวำคม 2561
17 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 เคร่ือง ย่ีห้อ 

Eminent air รุ่น WFG09/AFG09 ขนำด 9000 บี
ทียู ระบบฟอกอำกำศ รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี 
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

12,000.00          11,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยพิชิต หนูกลับ          11,500.00  นำยพิชิต หนูกลับ            11,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/008/2561 7 ธันวำคม 2561

18 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ้ือเม้ำส์ 1,000.00           960.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด              960.00 บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด                960.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ทส 60/382 7 ธันวำคม 2561
19 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือเทปพิมพ์อักษร Brother TZE-231 จ ำนวน 10 

ช้ิน
6,000.00           5,885.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 5,885.00 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 5,885.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3025 7 ธันวำคม 2561

20

ส ำนักบริหำรงำนกลำง โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรรับ-ส่ง เอกสำร ระยะ 1 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562

560,000.00        465,450.00        e-bidding บริษัท สปีด้ี แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 464,670.00 บริษัท สปีด้ี แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 464,670.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 34/2562 7 ธันวำคม 2561

21 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด 1,850,000.00      1,790,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ที. อำร์. เซอร์วิส จ ำกัด 1,790,000.00     บริษัท ที. อำร์. เซอร์วิส จ ำกัด 1,790,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 33/2562 7 ธันวำคม 2561
22 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,960,000.00      1,764,000.00     e-bidding บริษัท รักษำควำมปลอดภัย แฮปป้ีแลนด์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด1,800,000.00 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย แฮปป้ีแลนด์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 1,762,290.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 32/2562 7 ธันวำคม 2561

ส ำนักบริหำรงำนกลำง ประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,960,000.00      1,764,000.00     e-bidding บริษัท นิวอินเตอร์เนช่ันแนลเยนเนอรัล จ ำกัด 1,846,779.85 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 32/2562 7 ธันวำคม 2561
ส ำนักบริหำรงำนกลำง ประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,960,000.00      1,764,000.00     e-bidding บริษัท เอส แอนด์ เอ็ม คริสตัล คลีน จ ำกัด 1,820,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 32/2562 7 ธันวำคม 2561

ส ำนักบริหำรงำนกลำง ประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,960,000.00      1,764,000.00     e-bidding บริษัท รักษำควำมปลอดภัยไทยเลิศทรัพย์ จ ำกัด 1,689,715.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 32/2562 7 ธันวำคม 2561
23 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือกระดำษ A4 8,560.00           8,560.00           เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 8,560.00          บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 8,560.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/07133 11 ธันวำคม 2561
24 ส ำนักงำนภำคใต้ กล้องวงจรปิด 40,000.00          35,800.00         เฉพำะเจำะจง พัทลุงส่ือสำร          35,800.00  พัทลุงส่ือสำร            35,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/009/2561 11 ธันวำคม 2561
25 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน ถ่ำยเอกสำร 1 รำยกำร 15,420 ใบ 5,500.00           5,397.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส ซี เอกสำร 5,397.00          ร้ำน เอส ซี เอกสำร 5,397.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03929 11 ธันวำคม 2561
26 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปร้ิน)           33,000.00          31,565.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด          31,565.00  บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด            31,565.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/2231 11 ธันวำคม 2561
27 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ผงหมึก HP 85A จ ำนวน 3 กล่อง 7,980.00           7,980.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 7,980.00           บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 7,980.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/2371 12 ธันวำคม 2561
28 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ผงหมึก HP 85A จ ำนวน 	3กล่อง 8,000.00           9,610.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 9,610.00           บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 9,610.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/2371 12 ธันวำคม 2561
29 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 66,040.00          66,040.00         เฉพำะเจำะจง เจ แอนด์ พี ซัพพลำย 66,040.00         เจ แอนด์ พี ซัพพลำย 66,040.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/002/2561 12 ธันวำคม 2561
30 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รำยกำร 12,000.00          11,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์          11,300.00  ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์            11,300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/003/2561 12 ธันวำคม 2561
31 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุงำนบ้ำน 11 รำยกำร 3,979.00           3,979.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยชวนชมสรรพสินค้ำ 3,979.00          หจก.ไทยชวนชมสรรพสินค้ำ 3,979.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03944 12 ธันวำคม 2561
32 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำร “จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ

กำรพัฒนำศักยภำพกองทุนสวัสดิกำรชุมชน” 
           3,380.00            3,380.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           3,380.00  บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด              3,380.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/2242 12 ธันวำคม 2561

33 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือถังต้มน้ ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 ใบ 20,000.00          19,998.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 19,998.30 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 19,998.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร10/2562 12 ธันวำคม 2561

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562



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 ธันวาคม 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

34
ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขครุภัณฑ์ 

7440-001-0002/57-25
4,000.00           3,103.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 3,103.00          บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 3,103.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3063 12 ธันวำคม 2561

35 ส ำนักบ้ำนม่ันคง เคร่ืองส ำรองไฟ 19,000.00          18,240.03         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 18,240.03         ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 18,240.03           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม14/2517 12 ธันวำคม 2561
36 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือรถเข็น KNKหลังโค้ง ล้อลม 8" บำนเย็น*** 1,990.00           1,990.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เสรีก่อสร้ำง (1985) จ ำกัด 1,990.00          บริษัท เสรีก่อสร้ำง (1985) จ ำกัด 1,990.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/07161 13 ธันวำคม 2561
37 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือตรำยำงจ ำนวน 4 อัน 800.00              800.00             เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 800.00             บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 800.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/07158 13 ธันวำคม 2561
38 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร 4,000.00           3,300.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 3,300.00          ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 3,300.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03958 13 ธันวำคม 2561
39 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ ชุมชนเขำปรีดี

12,840.00          12,840.00         เฉพำะเจำะจง
บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส 
จ ำกัด

         12,840.00  บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด            12,840.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด

พม53/บส45/031
13 ธันวำคม 2561

40

ส ำนักบริหำรงำนกลำง เคร่ืองปรับอำกำศ 90,000.00          90,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ ที เค สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด 90,000.00 บริษัท เอ ที เค สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด 90,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3037 13 ธันวำคม 2561

41 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือ บัตรยืม 950.00              888.00             เฉพำะเจำะจง สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 888.00 สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 888.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3085 13 ธันวำคม 2561
42 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือซองขำวใส่บัตรยืม 550.00              550.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมไลบำร่ี 550.00 ร้ำนสยำมไลบำร่ี 550.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3085 13 ธันวำคม 2561
43 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือแก้วใส 1B11011 10,000.00          9,976.68           เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเชียนกลำส จ ำกัด(มหำชน) 9,976.68 บริษัท โอเชียนกลำส จ ำกัด(มหำชน) 9,976.68 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3087 13 ธันวำคม 2561
44 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 3,147 แผ่น 2,000.00           1,258.00           เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 1,258.00          บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 1,258.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/07177 14 ธันวำคม 2561
45 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 4,396.00           4,396.00           เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 4,396.00          บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 4,396.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/07183 14 ธันวำคม 2561
46 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมยำนพำหนะ กค4202พัทลุง 2,000.00           1,961.50           เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 1,961.50          บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 1,961.50             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03967 14 ธันวำคม 2561
47 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร 7,000.00           6,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที           6,100.00  ร้ำนสมำยล์ไอที              6,100.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/03968 14 ธันวำคม 2561
48 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำรจัดท ำหนังสือ “ชุดควำมรู้กำรส่ือสำร

สำธำรณะ พลังสร้ำงกำรเปล่ียนแปลง”

          99,510.00          99,510.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์พับลิสช่ิง จ ำกัด

 เสนอรำคำ 99,510 บำท

        99,510.00  บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์พับลิสช่ิง จ ำกัด            99,510.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/2263 14 ธันวำคม 2561

49
ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์1รำยกำร(เคร่ืองส ำรองไฟ3

เคร่ือง)
7,030.00           7,030.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           7,030.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 7,030.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/2093  14 ธันวำคม 2561

50 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ HP จ ำนวน 21 กล่อง 42,000.00          41,173.60         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 41,173.60 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 41,173.60 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3114 14 ธันวำคม 2561
51 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือโต๊ะประชุมตรงขนำด 150x90x75 ซม.สีบีช/ด ำ 6,000.00           5,885.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 5,885.00 บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 5,885.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3102 14 ธันวำคม 2561

52 ส ำนักกำรเงินและบัญชี ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP Laserjet Pro 400 
m451dn จ ำนวน 4 กล่อง

30,000.00          28,975.60         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 28,975.60         บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 28,975.60           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พม 53 กง.06/0052 14 ธันวำคม 2561
53 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 2,392.00           2,392.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 2,392.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 2,392.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/7044 17 ธันวำคม 2561
54 ส ำนักบ้ำนม่ันคง จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 15000 ช้ิน 60,000.00          60,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีเอ็นเอ็นกรำฟฟิคแอนด์อำร์ตโอเปอร์เรช่ัน 60,000.00         ร้ำนซีเอ็นเอ็นกรำฟฟิคแอนด์อำร์ตโอเปอร์เรช่ัน 60,000.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม 14/2559 17 ธันวำคม 2561
55 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 2,856.00           2,856.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดัสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 2,856.00          บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 2,856.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 55/2938 18 ธันวำคม 2561
56 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 9,950.00           9,950.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 9,950.00          บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 9,950.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 55/2938 18 ธันวำคม 2561
57 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 12,740.00          12,740.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน พรรัมภำกำรค้ำ 12,740.00         ร้ำน พรรัมภำกำรค้ำ 12,740.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/2990 18 ธันวำคม 2561
58 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำน้ ำด่ืม 270.00              270.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 270.00             บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 270.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/07197 18 ธันวำคม 2561
59 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 48/7048 18 ธันวำคม 2561
60 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 500.00              400.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน S.K. ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 400.00             ร้ำน S.K. ศูนย์ถ่ำยเอกสำร 400.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/7065 18 ธันวำคม 2561
61 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง (HP 

ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 Sheet-feed 
59,000.00          58,850.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 58,850.00 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 58,850.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 14/2562 18 ธันวำคม 2561

62 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ค่ำจ้ำงซ่อมเคร่ืองโทรสำร เลขครุภัณฑ์ 
5805-003-0001/59-0002

2,000.00           1,712.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 1,712.00          บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 1,712.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด  บร 05/3154 18 ธันวำคม 2561

63 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือกระดำษเช็ดมือ 51,000.00          50,611.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จ ำกัด 50,611.00 บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จ ำกัด 50,611.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 13/2562 18 ธันวำคม 2561
64 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือเคร่ืองแสกนเนอร์ Brother รุ่น ADS-2700w/

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขำวด ำ
35,000.00          34,989.00         เฉพำะเจำะจง เอ ที ซัพพลำย เซล์ แอนด์ เซอร์วิส 34,989.00         เอ ที ซัพพลำย เซล์ แอนด์ เซอร์วิส 34,989.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/2993 19 ธันวำคม 2561

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

28,980.00          28,980.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเอสพี โปรเฟสชันนัล  จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 28,980.00         บริษัท พีเอสพี โปรเฟสชันนัล  จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 28,980.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ57/2601 19 ธันวำคม 2561
66 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกด ำ 1รำยกำร 1,000.00           800.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที              800.00  ร้ำนสมำยล์ไอที                800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/04038 19 ธันวำคม 2561
67 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เม้ำส์ 1 รำยกำร 500.00              450.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที              450.00  ร้ำนสมำยล์ไอที                450.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/04038 19 ธันวำคม 2561
68 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตัดหญ้ำและดูแลสวน (ธันวำคม 2561) 2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง CHAEM GARDEN 2,500.00          CHAEM GARDEN 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/7096 19 ธันวำคม 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 ธันวาคม 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

69 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอำคำรสนง. 40,560.00          40,560.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร ดวงสุวรรณ 40,560.00         นำยสุนทร ดวงสุวรรณ 40,560.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/010/2562 20 ธันวำคม 2561
70 ส ำนักงำนภำคใต้ ติดต้ังโปรแกรมใหม่ 1 รำยกำร 500.00              300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที 300.00             ร้ำนสมำยล์ไอที 300.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/04043 20 ธันวำคม 2561
71 ส ำนักงำนภำคใต้ ติดต้ังโปรแกรมใหม่เคร่ืองสแกนเนอร์ 500.00              300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที 300.00             ร้ำนสมำยล์ไอที 300.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/04044 20 ธันวำคม 2561

72

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำร น ำเสนอผลงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ด้วยกระบวนกำรชุมชนท้องถ่ินจัดกำรตนเอง 
ภำยใต้งำนมหกรรมชุมชนสุขภำวะ ระหว่ำงวันท่ี 6
 - 9 มกรำคม 2562

          50,000.00          50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดม ร ำพึง          50,000.00  นำยอุดม ร ำพึง            50,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/2301 20 ธันวำคม 2561

73 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล ซ้ือยำและเวชภัณฑ์ 8,200.00           8,079.24           เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 8,079.24          องค์กำรเภสัชกรรม 8,079.24             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค 09/1971 20 ธันวำคม 2561
74 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 4,066.00           4,066.00           เฉพำะเจำะจง เอ ที ซัพพลำย เซล์ แอนด์ เซอร์วิส 4,066.00          เอ ที ซัพพลำย เซล์ แอนด์ เซอร์วิส 4,066.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/3008 21 ธันวำคม 2561
75 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 2,790.00           2,790.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 2,790.00          ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 2,790.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/3008 21 ธันวำคม 2561
76 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 3,700.00           3,700.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลำย 3,700.00          ร้ำน ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลำย 3,700.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/3008 21 ธันวำคม 2561
77 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ กค4198พัทลุง 25,000.00          23,380.57         เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 23,380.57         บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 23,380.57           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/013/2562 21 ธันวำคม 2561
78 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์1รำยกำร(TONER 

HP-CE285A  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 บส45/2124  21 ธันวำคม 2561

79 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ต้นสงกรณี จ ำนวน 150 ต้น 4,000.00           3,750.00           เฉพำะเจำะจง โครงกำรไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสวัสดิกำร ร.11 พัน 2 รอ.3,750.00 โครงกำรไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสวัสดิกำร ร.11 พัน 2 รอ. 3,750.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3212 21 ธันวำคม 2561
80 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประชุมคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนสภำองค์กร

ชุมชน คร้ังท่ี 2/2561 ในวันท่ี 25 ธันวำคม 2561
           2,400.00            2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์           2,400.00 ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์              2,400.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/2323 24 ธันวำคม 2561

81 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอำคำรส ำนักงำน 500.00              500.00             เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  วงค์อุปปำ 500.00             นำยปรีชำ  วงค์อุปปำ 500.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/07297 25 ธันวำคม 2561
82 ส ำนักงำนภำคใต้ เคร่ืองปร้ินเตอร์ HP leaerJetpro 1 เคร่ือง 3,500.00           3,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที           3,100.00  ร้ำนสมำยล์ไอที              3,100.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/04066 25 ธันวำคม 2561

83

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประกวดรำคำจ้ำงจัดท ำสมุดบันทึก ประจ ำปี 2562

 18 ปี พอช. มุ่งสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง

        850,000.00         650,000.00 e-bidding บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง 

จ ำกัด(มหำชน)

       321,000.00  บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน)           321,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.35/2562 25 ธันวำคม 2561

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประกวดรำคำจ้ำงจัดท ำสมุดบันทึก ประจ ำปี 2562
 18 ปี พอช. มุ่งสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง

        850,000.00         650,000.00 e-bidding ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อรุณกำรพิมพ์        676,100.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อรุณกำรพิมพ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.35/2562 25 ธันวำคม 2561

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประกวดรำคำจ้ำงจัดท ำสมุดบันทึก ประจ ำปี 2562
 18 ปี พอช. มุ่งสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง

        850,000.00         650,000.00 e-bidding ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแสงจันทร์กำรพิมพ์        495,000.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแสงจันทร์กำรพิมพ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.35/2562 25 ธันวำคม 2561

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประกวดรำคำจ้ำงจัดท ำสมุดบันทึก ประจ ำปี 2562

 18 ปี พอช. มุ่งสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง

        850,000.00         650,000.00 e-bidding ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดโปรดักส์เฮำส์ แอสเซสเซ

อรร่ี

       798,220.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดโปรดักส์เฮำส์ แอสเซสเซอรร่ี มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.35/2562 25 ธันวำคม 2561

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประกวดรำคำจ้ำงจัดท ำสมุดบันทึก ประจ ำปี 2562
 18 ปี พอช. มุ่งสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง

        850,000.00         650,000.00 e-bidding บริษัท วีรณำเพรส จ ำกัด        599,500.00  บริษัท วีรณำเพรส จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.35/2562 25 ธันวำคม 2561

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประกวดรำคำจ้ำงจัดท ำสมุดบันทึก ประจ ำปี 2562
 18 ปี พอช. มุ่งสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง

        850,000.00         650,000.00 e-bidding บริษัท แพค เพรส จ ำกัด        642,000.00  บริษัท แพค เพรส จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.35/2562 25 ธันวำคม 2561

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประกวดรำคำจ้ำงจัดท ำสมุดบันทึก ประจ ำปี 2562

 18 ปี พอช. มุ่งสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง

        850,000.00         650,000.00 e-bidding บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์พับลิสซ่ิง จ ำกัด

 (มหำชน)

       522,500.00  บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์พับลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.35/2562 25 ธันวำคม 2561

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประกวดรำคำจ้ำงจัดท ำสมุดบันทึก ประจ ำปี 2562
 18 ปี พอช. มุ่งสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง

        850,000.00         650,000.00 e-bidding โปรแอ็คกรีป        725,000.00  โปรแอ็คกรีป มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.35/2562 25 ธันวำคม 2561

84 ส ำนักบ้ำนม่ันคง กระดำษเขียนแบบ 2,100.00           2,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต.กำรค้ำ 2,100.00          ร้ำน ต.กำรค้ำ 2,100.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม14/02648 25 ธันวำคม 2561
85 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,273.00           7,273.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 7,273.00          บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 7,273.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2629.2 26 ธันวำคม 2561
86 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ปล๊ักไฟ) จ ำนวน 3 อัน 1,240.00           1,240.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี.เจ เจนเนอรัล ซัพพลำย 1,240.00          ร้ำน ซี.เจ เจนเนอรัล ซัพพลำย 1,240.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/2634 26 ธันวำคม 2561

87
ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน กล้องถ่ำยวีดีโอ         200,000.00         200,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออวิด้ำ จ ำกัด        165,850.00  บริษัท ออวิด้ำ จ ำกัด           165,850.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด  พอช. 37/2562 26 ธันวำคม 2561

88 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนมกรำคม 2562            2,500.00            2,330.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร           2,330.00 นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร 2,330.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/3258 26 ธันวำคม 2561
89 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยทดแทน 450,000.00        449,614.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด 449,614.00 บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด 449,614.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 36/2562 26 ธันวำคม 2561
90 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนมกรำคม 2562               710.00              710.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร              710.00  นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร                710.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/2360 27 ธันวำคม 2561
91 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 1 รำยกำร 500.00              300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที 300.00             ร้ำนสมำยล์ไอที 300.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/04124 28 ธันวำคม 2561
92 ส ำนักงำนภำคใต้ น้ ำด่ืม 1 รำยกำร 625.00              600.00             เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมพรทิพย์ 600.00             น้ ำด่ืมพรทิพย์ 600.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/04122 28 ธันวำคม 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 ธันวาคม 2561
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

93 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 16 ถัง 500.00              400.00             เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมพรทิพย์ 400.00             น้ ำด่ืมพรทิพย์ 400.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/04104 28 ธันวำคม 2561
94 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำหนังสือพิมพ์  ม.ค 62 310.00              310.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวจันทร์ 310.00             ร้ำนบัวจันทร์ 310.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/04119 28 ธันวำคม 2561
95 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือหนังสือพิมพ์ 600.00              540.00             เฉพำะเจำะจง นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 540.00             นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 540.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/7273 28 ธันวำคม 2561
96 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำรส่ือสำรและประชำสัมพันธ์งำนองค์กร 

และงำนพัฒนำขบวนองค์กรชุมชน ตำมแผนงำน

ยุทธศำสตร์ขององค์กรผ่ำนช่องทำงส่ือโทรทัศน์

สถำนีโทรทัศน์เนช่ันทีวี (ช่อง 22 ทีวีดิจิตัล)

      1,000,000.00         791,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เนช่ัน บรอดแคสด้ิง คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด (มหำชน)

       791,800.00  บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)           791,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 40/2562 28 ธันวำคม 2561

97 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ  ซ้ือตู้เก็บเอกสำรรำงเล่ือน ระบบพวงมำลัยหมุน 200,000.00        200,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จ ำกัด 200,000.00       บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จ ำกัด 200,000.00          มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 38/2562 28 ธันวำคม 2561
98 ส ำนักบริหำรงำนกลำง กำรเช่ำรถยนต์โดยสำร (รถตู้) พร้อมพนักงำนขับ

รถยนต์ 4 คัน (ส่วนกลำง)
มกรำคม-มีนำคม

500,000.00        495,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม รำชธำนี จ ำกัด 495,000.00 บริษัท สยำม รำชธำนี จ ำกัด 495,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 39/2562 28 ธันวำคม 2561


