
แบบ สขร. 1

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

1 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ซิลค์กระดำษคอตตอนม้วน 4 แพ็ค กระดำษ
เช็ดหน้ำซิลค์ซอฟแพ็ค 1 แพ็ค มำจิคลีนล้ำงห้องน้ ำ

935.00              935.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน  ซิสเทม จ ำกัด 935.00             บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน  ซิสเทม จ ำกัด 935.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค 68/0206.2 1 กุมภำพันธ์ 2562
2 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง อะไหล่ม็อบคลิป 10 น้ิว 2 ช้ิน แปรงล้ำงสุขภัณฑ์

เด่ียว 1 ช้ิน ท่ีโกยพร้อมไม้กวำดยำงพำรำ 1 ช้ิน ไม้
กวำดด้ำมพลำสติก 1 ช้ิน แปรงล้ำงสุขภัณฑ์ 2 ช้ิน
ไม้ขนไก่ด้ำมยำว 1 ช้ิน

774.00              774.00             เฉพำะเจำะจง บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 774.00             บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 774.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค 68/0206.5 1 กุมภำพันธ์ 2562

3 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 4472 แผ่น 1,800.00           1,788.00           เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 1,788.80          บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 1,788.80             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/00354 1 กุมภำพันธ์ 2562
4 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 9,000.00           8,231.00           เฉพำะเจำะจง วีระวิทยำ VIRA VITHAYA  บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด เสนอรำคำ 1,799 บำท8,231.00          วีระวิทยำ VIRA VITHAYA  บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด เสนอรำคำ 1,799 บำท8,231.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/00363 1 กุมภำพันธ์ 2562
5 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ขกค630พท 1,000.00           680.00             เฉพำะเจำะจง หจก.พัทลุงไทยยนต์กลกำร จ.พัทลุง 680.00             หจก.พัทลุงไทยยนต์กลกำร จ.พัทลุง 680.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00374 1 กุมภำพันธ์ 2562
6 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,500.00           1,488.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 1,488.00          บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 1,488.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/791 1 กุมภำพันธ์ 2562
7 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงล้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ 9,500.00           9,050.00           เฉพำะเจำะจง กันเอง แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 9,050.00          กันเอง แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 9,050.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/777 1 กุมภำพันธ์ 2562
8 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือน้ ำด่ืม เดือนมกรำคม 2562 1,300.00           1,260.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืม ซิต้ีดร๊อป 1,260.00          ร้ำนน้ ำด่ืม ซิต้ีดร๊อป 1,260.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/794 1 กุมภำพันธ์ 2562
9 ส ำนักงำนภำคเหนือ จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำนักงำน เดือน กุมภำพันธ์ 2562 1,300.00           900.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืม ซิต้ีดร๊อป 900.00             ร้ำนน้ ำด่ืม ซิต้ีดร๊อป 900.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/803 1 กุมภำพันธ์ 2562
10 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562               680.00              680.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ นพวันนันทกร             680.00  นายพิพัฒน์ นพวันนันทกร                680.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/215.2 1 กุมภำพันธ์ 2562
11 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร 536.00              536.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด              536.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด                536.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00151 1 กุมภำพันธ์ 2562
12 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำขนย้ำยพัสดุจำกอำคำรจดอรถ 1,750.00           1,750.00           เฉพำะเจำะจง นำยดุรงฤทธ์ิ ฉะผักแว่น 1,750.00 นำยดุรงฤทธ์ิ ฉะผักแว่น 1,750.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/354 1 กุมภำพันธ์ 2562
13 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 5,000.00           4,560.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์           4,560.00  ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์              4,560.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00410 4 กุมภำพันธ์ 2562
14 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 60.00               60.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดชดีพำนิช               60.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดชดีพำนิช                  60.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00411 4 กุมภำพันธ์ 2562
15 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 80.00               80.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดชดีพำนิช               80.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดชดีพำนิช                  80.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00411 4 กุมภำพันธ์ 2562
16 ส ำนักงำนภำคใต้ ติดต้ังโปรแกรมใหม่ 2 รำยกำร 1,000.00           600.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที 600.00             ร้ำนสมำยล์ไอที 600.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00459 5 กุมภำพันธ์ 2562
17 ส ำนักงำนภำคเหนือ เติมน้ ำมัน 100.00              80.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำรำชวงศ์) 100.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำรำชวงศ์) 80.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/928 5 กุมภำพันธ์ 2562
18 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดพิมพ์หนังสือ “ประวัติศำสตร์นิเวศดอยยำวดอย

ผำหม่น”

          99,000.00          99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านเกิดเมืองนอน จ ากัด         99,000.00  บริษัท บ้านเกิดเมืองนอน จ ากัด            99,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/233 5 กุมภำพันธ์ 2562

19 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมรถยนต์ ฌช 8211 กทม 5,000.00           3,753.56           เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 3,753.56          บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 3,753.56             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00497 6 กุมภำพันธ์ 2562
20 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร 3,000.00           2,400.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที           2,400.00  ร้ำนสมำยล์ไอที              2,400.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00500 6 กุมภำพันธ์ 2562
21 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำนจ ำนวน 10 รำยกำร 6,951.00           6,951.00           เฉพำะเจำะจง วีระวิทยำ VIRA VITHAYA  บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด เสนอรำคำ 1,799 บำท6,951.00          วีระวิทยำ VIRA VITHAYA  บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด เสนอรำคำ 1,799 บำท6,951.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/00465 7 กุมภำพันธ์ 2562
22 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,000.00           650.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที 650.00             ร้ำนสมำยล์ไอที 650.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00515 7 กุมภำพันธ์ 2562
23 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 500.00              500.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง              500.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง                500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00411 7 กุมภำพันธ์ 2562
24 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำรจัดท ำหนังสือรำยงำนผลกำรติดตำม

ระบบงำนพ้ืนท่ี พัฒนำตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพและ
          49,755.00          49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์พับลิสช่ิง จ ากัด          49,755.00  บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์พับลิสช่ิง จ ากัด            49,755.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/270 7 กุมภำพันธ์ 2562

25 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนม่ันคงนำสำร 2 10,700.00          10,700.00         เฉพำะเจำะจง
บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส 

         10,700.00  บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด            10,700.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พม5345/02 7 กุมภำพันธ์ 2562
26 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ค่ำบริหำรอินเตอร์เน็ต ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์

2562
1,284.00           1,284.00           บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด 1,284.00 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด 1,284.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/411 7 กุมภำพันธ์ 2562

27 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 400.00              400.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 400.00             บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 400.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/1039 8 กุมภำพันธ์ 2562
28 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,000.00           6,547.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 6,547.00          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 6,547.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/00353 11 กุมภำพันธ์ 2562
29 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือสมุดบัญชี 7 เล่ม 300.00              280.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท คลังนำนำธรรมสังฆภัณฑ์ จ ำกัด 280.00             บริษัท คลังนำนำธรรมสังฆภัณฑ์ จ ำกัด 280.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/00515 11 กุมภำพันธ์ 2562
30 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประชุมผู้แทนสภำองค์กรชุมชนต ำบล เพ่ือหำรือ

แนวทำงกำรด ำเนินงำนของสภำองค์กรชุมชนปี 
           3,525.00            3,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์           3,525.00 ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์              3,525.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/288 11 กุมภำพันธ์ 2562

31 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9 รำยกำร 1,043.00           1,043.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           1,043.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด              1,043.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00193 11 กุมภำพันธ์ 2562
32 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์1รำยกำร(TONER

HP-CE285A  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 บส45/00202.1  11 กุมภำพันธ์ 2562

33 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตรวจสภำพรถจักรยำนยนต์ 500.00              60.00               เฉพำะเจำะจง สถำนตรวจสภำพรถ เอ็น ที เอส 60.00              สถำนตรวจสภำพรถ เอ็น ที เอส 60.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/1219 12 กุมภำพันธ์ 2562
34 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก วัสดุคอมพิวเตอร์ (Adapter) 1,000.00           990.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน AV COMPUTER 990.00             ร้ำน AV COMPUTER 990.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/00358 13 กุมภำพันธ์ 2562
35 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปร้ินเตอร์)            9,500.00            8,988.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด           8,988.00  บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด              8,988.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/303 13 กุมภำพันธ์ 2562
36 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงบริกำรถ่ำยเอกสำร+เย็บมุม            2,442.00            2,442.00 เฉพำะเจำะจง พิมพ์ดีด&ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์           2,442.00 พิมพ์ดีด&ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 2,442.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/476 13 กุมภำพันธ์ 2562
37 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 1,918.50           1,918.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด 1,918.50          บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด 1,918.50             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ.55/449 14 กุมภำพันธ์ 2562
38 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 5,568.00           5,568.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 5,568.00          บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 5,568.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ.55/449 14 กุมภำพันธ์ 2562
39 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รำยกำร 8,500.00           8,260.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์           8,260.00  ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์              8,260.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00610 14 กุมภำพันธ์ 2562
40 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตัดหญ้ำและดูแลสวน 2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง CHAEM GARDEN 2,500.00          CHAEM GARDEN 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/1253 14 กุมภำพันธ์ 2562

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 10  เดือน เมษายน 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 มีนาคม 2562
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 10  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

41 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 900.00              833.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 833.00             บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 833.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/1256 14 กุมภำพันธ์ 2562
42 ส ำนักบริหำรงำนกลำง สร้ำงท่ีจอดรถพร้อมร้ำนค้ำจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน 4,800,000.00  4,622,100.00     e-bidding บัญชีประมำณกำรรำคำกลำง 4,580,600.00 บริษัท อีสำน พัฒนำไร้ขีด จ ำกัด 4,580,600.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 45/2562 14 กุมภำพันธ์ 2562
43 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงท่ีจอดรถพร้อมพ้ืนท่ี

จ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน
216,000.00        200,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยภำคย์  เส็งพำนิช 200,000.00 นำยภำคย์  เส็งพำนิช 200,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 46/2562 14 กุมภำพันธ์ 2562

44 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน  12 รำยกำร 8,000.00           7,040.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 7,040.00          ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 7,040.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00626 15 กุมภำพันธ์ 2562
45 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุงำนบ้ำน 1 รำยกำร 100.00              80.00               เฉพำะเจำะจง วังยำเทพโมลี 80.00              วังยำเทพโมลี 80.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00634 18 กุมภำพันธ์ 2562
46 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 48/1279 18 กุมภำพันธ์ 2562
47 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือกรวยกระดำษ กระดำษช ำระ 3,000.00           2,326.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 2,326.00          บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 2,326.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/1282 18 กุมภำพันธ์ 2562
48 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร 4,000.00           3,400.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์           3,400.00  ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์              3,400.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00648 20 กุมภำพันธ์ 2562
49 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล ปกประกำศนียบัตร A4 2,000.00           1,913.60           เฉพำะเจำะจง บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จ ำกัด 1,913.60          บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จ ำกัด 1,913.60             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค09/234 20 กุมภำพันธ์ 2562
50 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ เครือข่ำยดุสิต-พระนคร-รำชเทวี 6,420.00           6,420.00           เฉพำะเจำะจง

บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส 

          6,420.00  บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด              6,420.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พม5345/03 20 กุมภำพันธ์ 2562
51 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ เครือข่ำยดุสิต-พระนคร-รำชเทวี 6,420.00           6,420.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดคิวเรท  แอดไวเซอรี จ ำกัด 6,420.00           บริษัท แอดคิวเรท  แอดไวเซอรี จ ำกัด 6,420.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พม 5345/03 20 กุมภำพันธ์ 2562
52 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ซัมซุง, Cannon810,ตลับ

หมึก
29,000.00          29,000.00         เฉพำะเจำะจง เจ แอนด์ พี ซัพพลำย 29,000.00         เจ แอนด์ พี ซัพพลำย 29,000.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/00729 21 กุมภำพันธ์ 2562

53 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 3,000.00           2,290.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังวิทยำ 2,290.00          ร้ำนคลังวิทยำ 2,290.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00675 21 กุมภำพันธ์ 2562
54 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน 9 รำยกำร 5,000.00           4,434.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 4,434.00          ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 4,434.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00678 21 กุมภำพันธ์ 2562
55 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมยำนพำหนะ กค4202พัทลุง 11,000.00          10,423.73         เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 10,423.73         บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 10,423.73           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/015/2562 22 กุมภำพันธ์ 2562
56 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำวัสดุส ำนักงำน หนังสือพิมพ์ มี.ค 62 310.00              310.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวจันทร์ 310.00             ร้ำนบัวจันทร์ 310.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00699 22 กุมภำพันธ์ 2562
57 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดจ้ำงพิมพ์หนังสือพระรำชบัญญัติสภำองค์กร

ชุมชน พ.ศ. 2551 
          36,380.00          36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์พับลิสช่ิง จ ากัด         36,380.00  บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์พับลิสช่ิง จ ากัด            36,380.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/366 22 กุมภำพันธ์ 2562

58 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ค่ำจ้ำงซ่อมเคร่ืองคิดเลข  Canon MP1411 Ltsc
เลขครุภัณฑ์ 7420-001-0001-61-0001

1,000.00           963.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 963.00             บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 963.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด  บร 05/593 22 กุมภำพันธ์ 2562
59 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ิน จ ำนวน 5 รำยกำร 40,000.00          39,376.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 39,376.00 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 39,376.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 19/2562 22 กุมภำพันธ์ 2562
60 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปรินส์เตอร์) 7,000.00           6,650.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 6,650.00          บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 6,650.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/1448 25 กุมภำพันธ์ 2562
61 ส ำนักบ้ำนม่ันคง วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 6,470.00           6,470.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 6,470.00          ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 6,470.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม14/00555 25 กุมภำพันธ์ 2562
62 ส ำนักงำนภำคใต้ ตรวจสภำพรถยนต์ จ ำนวน 2 คัน 500.00              400.00             เฉพำะเจำะจง พัทลุง บริกำร สำขำ 3 400.00             พัทลุง บริกำร สำขำ 3 400.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00717 26 กุมภำพันธ์ 2562
63 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนมีนำคม 2562               810.00              810.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ นพวันนันทกร              810.00  นายพิพัฒน์ นพวันนันทกร                810.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/384 26 กุมภำพันธ์ 2562
64 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง ซ้ือเทปบันทึกเสียงกำรประชุม sony 3,690.00           3,690.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์บำย จ ำกัด 3,690.00          บริษัท เพำเวอร์บำย จ ำกัด 3,690.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/422 26 กุมภำพันธ์ 2562
65 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง เร้ำเตอร์ wifi 2,022.00           2,022.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญทรัพย์ รีเทล จ ำกัด 2,022.00          บริษัท เจริญทรัพย์ รีเทล จ ำกัด 2,022.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/422 26 กุมภำพันธ์ 2562
66 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง เลเซอร์พอยเตอร์ 590.00              590.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 590.00             บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 590.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/422 26 กุมภำพันธ์ 2562
67 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 8,100.00           8,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลำย 8,100.00          ร้ำน ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลำย 8,100.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/552  27 กุมภำพันธ์ 2562
68 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดแสดงนิทรรศกำรกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัย ตำม

แผนแม่บทกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยผู้มีรำยได้น้อย 
          25,000.00          25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองแดงวศุตม์  ภูริโสประดิษฐ์          25,000.00  นายทองแดงวศุตม์  ภูริโสประดิษฐ์            25,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/399 27 กุมภำพันธ์ 2562

69 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนมีนำคม 2562            2,500.00 2,430.00           เฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร 2,430.00          นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร 2,430.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/659 27 กุมภำพันธ์ 2562


