
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 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 7,121 แผ่น 2,900.00           2,848.00           เฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 2,848.00          บ.ก๊อปป้ีวัน 2547 จก. 2,848.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/00009 2 มกรำคม 2562
2 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,000.00           1,195.00           เฉพำะเจำะจง บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สำขำเชียงใหม่ 2) 1,195.00          บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สำขำเชียงใหม่ 2) 1,195.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/16 2 มกรำคม 2562
3 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,000.00           599.00             เฉพำะเจำะจง บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สำขำเชียงใหม่ 2) 599.00             บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สำขำเชียงใหม่ 2) 599.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/16 2 มกรำคม 2562
4 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล จ้ำงท ำบัตรประจ ำตัวผู้ปฏิบัติงำน 10,443.20          10,443.20         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิช่ันโฟโต้แฟรม 10,443.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิช่ันโฟโต้แฟรม 10,443.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค09/007 2 มกรำคม 2562
5 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือน้ ำด่ืม เดือน ม.ค. 62 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 15/2562 2 มกรำคม 2562
6 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 2,790.00           2,790.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 2,790.00          ร้ำน เอชพี บำย ไอ.คิว.อ้ิงค์  (ส ำนักงำนใหญ่) 2,790.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/3006  3 มกรำคม 2562
7 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ กค4198พัทลุง 9,900.00           9,800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.เทอร์โบ 9,800.00          ร้ำน ช.เทอร์โบ 9,800.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00044 3 มกรำคม 2562
8 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์1รำยกำร (TONER

LASERJET HP-CE505A 3 กล่อง)
9,309.00           9,309.00           เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์ อินเตอร์ อิงค์           9,309.00  หจก.พรชนันท์ อินเตอร์ อิงค์              9,309.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00004 3 มกรำคม 2562

9 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมลิฟท์โดยสำร 1,000.00           1,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยจ ำรูญ  สังข์โฆ 1,000.00 นำยจ ำรูญ  สังข์โฆ 1,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/14 3 มกรำคม 2562
10 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์จ ำนวน 2 กล่อง Toner Brother

 TN-2280
4,173.00           4,173.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 4,173.00           บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 4,173.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/0023 3 มกรำคม 2562

11 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมยำนพำหนะ ฌช 8213 กทม 500.00              300.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เบญจกุลกำรยำง 300.00             หจก.เบญจกุลกำรยำง 300.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00062 4 มกรำคม 2562
12 ส ำนักงำนภำคเหนือ เติมน้ ำมัน 100.00              75.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนกูล กิจกำร

(สำขำรำชวงศ์)
75.00              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำรำชวงศ์) 75.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/109 4 มกรำคม 2562

13 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล คู่มือผู้ปฏิบัติของสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน 2561 1,500.00           1,425.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 1,425.00          ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 1,425.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค 09/17 4 มกรำคม 2562
14 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6รำยกำร 620.00              620.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด              620.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด                620.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00016.1  4 มกรำคม 2562
15 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์1รำยกำร(ผงหมึก

HP#130A/BK 2กล่อง)
4,580.00           4,580.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           4,580.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 4,580.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00022  4 มกรำคม 2562

16 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ กลุ่มออมทรัพย์ปู่เจ้ำสมิงรำย 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 พม5345/01 4 มกรำคม 2562
17 ส ำนักบ้ำนม่ันคง วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,937.00           3,937.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 3,937.00          ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 3,937.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม14/00028 4 มกรำคม 2562
18 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ ฌช8211 กทม 2,000.00           1,466.97           เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 1,466.97          บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 1,466.97             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00079 7 มกรำคม 2562

19
ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 10,000.00          9,992.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 

(ส ำนักงำนใหญ่)
9,992.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช 

(ส ำนักงำนใหญ่)
9,992.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/176 7 มกรำคม 2562

20 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จ้ำงจัดแสดงนิทรรศกำรสวัสดิกำรชุมชน 
หลักประกันควำมม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน 

          30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ์ุ กาลรบ          30,000.00  นายฐิติพันธ์ุ กาลรบ            30,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/37 7 มกรำคม 2562
21 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ UPS SYNDOME 800 VA

จ ำนวน 5 เคร่ือง
10,000.00          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 05/44 7 มกรำคม 2562

22 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ผงหมึก Black HP CF226A จ ำนวน 	2 กล่อง 10,000.00          9,180.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 9,180.00           บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด 9,180.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/0088 8 มกรำคม 2562
23 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำถ่ำยเอกสำร 1 รำยกำร 2,100.00           1,993.60           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส ซี เอกสำร 1,993.60          ร้ำน เอส ซี เอกสำร 1,993.60             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00103 8 มกรำคม 2562
24 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำร งำนมหกรรมองค์กรสวัสดิกำรชุมชน : ผู้

สรรค์สร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ เวที
          26,233.00          26,233.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์         26,233.00 ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์            26,233.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/46 และ ยช 8 มกรำคม 2562

25 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดจ้ำงบริษัทลงประกำศทวงถำมลูกหน้ีทำง นสพ.
(14-16มค.62) 6กรอบ

3,000.00           3,000.00           เฉพำะเจำะจง บ.ส่ือตรงจุด จ ำกัด           3,000.00 บ.ส่ือตรงจุด จ ำกัด 3,000.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00031.1  8 มกรำคม 2562
26 ส ำนักงำนภำคใต้ เคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 3 รำยกำร 6,000.00           5,670.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที           5,670.00  ร้ำนสมำยล์ไอที              5,670.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00118 9 มกรำคม 2562
27 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงท ำตรำยำง 400.00              400.00             เฉพำะเจำะจง สำมำรถบล๊อค 400.00             สำมำรถบล๊อค 400.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/234 9 มกรำคม 2562
28 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 2 รำยกำร 1,200.00           1,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที           1,100.00  ร้ำนสมำยล์ไอที              1,100.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00143 10 มกรำคม 2562
29 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ จ ำนวน 25 กล่อง 95,000.00          90,243.80         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 90,243.80          บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 90,243.80           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/0081 10 มกรำคม 2562
30 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 รำยกำร 1,000.00           600.00             เฉพำะเจำะจง นำยพิชิต หนูกลับ 600.00             นำยพิชิต หนูกลับ 600.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00155 11 มกรำคม 2562
31 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 400.00              400.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 400.00             บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 400.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/312 11 มกรำคม 2562
32 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปรินส์เตอร์) 4,000.00           3,800.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 3,800.00          บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 3,800.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/315 11 มกรำคม 2562
33 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน โครงกำร “หลักสูตร กำรพัฒนำและกำรขับเคล่ือน

นโยบำยสำธำรณะเรียนรู้กรณีประเด็นท่ีส่งผล
           1,799.00            1,799.00 เฉพาะเจาะจง วีระวิทยา VIRA VITHAYA           1,799.00  วีระวิทยา VIRA VITHAYA /บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547              1,799.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/462 11 มกรำคม 2562

34 ส ำนักบริหำรงำนกลำง พัฒนำระบบเว็บไซด์สถำบัน 500,000.00        477,220.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เซเว่น รีพับลิค จ ำกัด บริษัท ไทยซอฟท์แวร์ดีไซน์ จ ำกัด บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอช่ัน จ ำกัด 477,220.00 บริษัท เซเว่น รีพับลิค จ ำกัด 477,220.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 41/2562 11 มกรำคม 2562
35 ส ำนักอ ำนวยกำรกลำง ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,480.00           3,480.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 3,480.00          บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 3,480.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สอ10/0095 11 มกรำคม 2562
36 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดแสดงนิทรรศกำรแนะน ำภำรกิจ พอช.และ

กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ของเด็กและ
          75,000.00          75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ์ุ กาลรบ          75,000.00  นายฐิติพันธ์ุ กาลรบ            75,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/75 14 มกรำคม 2562

37 ส ำนักบ้ำนม่ันคง จัดท ำแผนพับกำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนม่ันคงกับ
รูปธรรมกำรแก้ไขปัญหำท้ิงถ่ิน 1000 ฉบับ

34,475.00          34,475.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสซ่ิง จ ำกัด 34,475.00         บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสซ่ิง จ ำกัด 34,475.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม 14/00109 14 มกรำคม 2562
38 ส ำนักงำนภำคใต้ จ้ำงบ ำรุงสวน ตัดหญ้ำ 1 รำยกำร 800.00              800.00             เฉพำะเจำะจง นำยจ ำนงค์ จิตจูฬบรรพต 800.00             นำยจ ำนงค์ จิตจูฬบรรพต 800.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00177 15 มกรำคม 2562
39 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือวัสดุส 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.55/098 16 มกรำคม 2562
40 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 4,578.00           4,378.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 4,378.00          บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 4,378.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ.55/098 16 มกรำคม 2562
41 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 5,580.00           5,580.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 5,580.00          ร้ำน เอชพี บำย ไอ.คิว.อ้ิงค์  (ส ำนักงำนใหญ่) 5,580.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/101 16 มกรำคม 2562
42 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 7,800.00           7,800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลำย 7,800.00          ร้ำน ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลำย 7,800.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/101 16 มกรำคม 2562

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 8 เดือน กุมภาพันธ์ 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 มกราคม 2562
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

43 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตัดหญ้ำและดูแลสวน (มกรำคม 2562) 2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง CHAEM GARDEN 2,500.00          CHAEM GARDEN 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/370 16 มกรำคม 2562
44 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดจ้ำงวัสดุส ำนักงำน            6,000.00            5,878.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           5,878.00  บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด              5,878.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/98 16 มกรำคม 2562

45 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำคนในขบวนองค์กรชุมชน
 คร้ังท่ี 1/2562 ในวันศุกร์ท่ี 18 มกรำคม 2562

           2,910.00            2,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           2,910.00  บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด              2,910.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/100 16 มกรำคม 2562
46 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล จ้ำงท ำบัตรประจ ำตัวผู้ปฏิบัติงำนใหม่ 771.00              770.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิช่ันโฟโต้แฟรม 770.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิช่ันโฟโต้แฟรม 770.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค09/066 16 มกรำคม 2562

47

ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง จ้ำงจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง

500,000.00        500,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต้ิง 1992 จ ำกัด 500,000.00       บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต้ิง 1992 จ ำกัด 500,000.00          มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 42/2562 17 มกรำคม 2562

48 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ฌช8213กทม 2,500.00           2,212.76           เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 2,212.76          บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 2,212.76             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00206 17 มกรำคม 2562
49 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00              390.00             เฉพำะเจำะจง คอม เซอร์วิส (Com Services) 390.00             คอม เซอร์วิส (Com Services) 390.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/395 17 มกรำคม 2562
50 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 48/391 17 มกรำคม 2562
51 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือเย่ือกำวสองหน้ำ 3M จ ำนวน 3 ม้วน และคลิป

ด ำ One 15 MM จ ำนวน 4 กล่อง
300.00              300.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ำกัด 300.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ำกัด 300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/180 17 มกรำคม 2562

52 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือดิน+ปุ๋ย จ ำนวน 5 รำยกำร 7,000.00           5,750.00           เฉพำะเจำะจง โครงกำรไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสวัสดิกำร ร.11 พัน 2 รอ. 5,750.00 โครงกำรไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสวัสดิกำร ร.11 พัน 2 รอ. 5,750.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/181 17 มกรำคม 2562
53 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 9,300.00           9,300.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลำย 9,300.00          ร้ำน ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลำย 9,300.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/155 18 มกรำคม 2562
54 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 2,236.00           2,236.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 2,236.00          ร้ำน เอชพี บำย ไอคิว อ้ิงค์ 2,236.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/124.1 18 มกรำคม 2562
55 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำบริกำร ซัก อบ รีด 6,000.00           5,880.00           เฉพำะเจำะจง ชนัญชิดำ  ซักรีด 5,880.00 ชนัญชิดำ  ซักรีด 5,880.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/194 18 มกรำคม 2562
56 ส ำนักบ้ำนม่ันคง วัสดุส ำนักงำน 13 รำยกำร 2,816.00           2,816.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิชคลับ (ไทย) จ ำกัด 2,816.00          บริษัท ออฟฟิชคลับ (ไทย) จ ำกัด 2,816.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม14/00177 19 มกรำคม 2562
57 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 856.00              856.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 856.00             บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 856.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ57/00091 21 มกรำคม 2562
58 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Printer) 59,930.70          59,930.70         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 59,930.70         บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 59,930.70           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ57/00091 21 มกรำคม 2562
59 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุงำนบ้ำน 9 รำยกำร 3,000.00           2,987.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยชวนชมสรรพสินค้ำ 2,987.00          หจก.ไทยชวนชมสรรพสินค้ำ 2,987.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00218 21 มกรำคม 2562
60 ส ำนักบ้ำนม่ันคง จัดจ้ำงท ำวีดีทัศน์ กำรพัฒนำท่ีอยู่อำสัยของผู้มี

รำยได้น้อย 1 เร่ือง "รัฐร่วมรำษฎร์เพ่ือท่ีอยู่อำศัย
ม่ันคง"

45,000.00          45,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยธีรธำดำ  พรหมรัตน์ 45,000.00         นำยธีรธำดำ  พรหมรัตน์ 45,000.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม14/00188 21 มกรำคม 2562

61 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมรถยนต์ ฌช 8211 กทม 1,000.00           785.00             เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุอันดำมันเซลส์ จ ำกัด 785.00             บจก.อีซูซุอันดำมันเซลส์ จ ำกัด 785.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00242 22 มกรำคม 2562
62 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุงำนบ้ำน 2 รำยกำร 500.00              335.00             เฉพำะเจำะจง บจก.พัทลุงสิทธิชัยวัสดุก่อสร้ำง 335.00             บจก.พัทลุงสิทธิชัยวัสดุก่อสร้ำง 335.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00235 22 มกรำคม 2562

63

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมกติกำท่ี

ประชุมในระดับชำติของสภำองค์กรชุมชนต ำบล 

คร้ังท่ี 6/2561 ในวันพุธท่ี 23 มกรำคม 2562

           4,200.00            4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์           4,200.00 ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์              4,200.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/137 22 มกรำคม 2562

64 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือก๊อกอ่ำงล้ำงจำน จ ำนวน 1 รำยกำร 400.00              370.00             เฉพำะเจำะจง ทรัพย์เจริญ ฮำร์ดแวร์ 370.00 ทรัพย์เจริญ ฮำร์ดแวร์ 370.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 45/226 22 มกรำคม 2562
65 ส ำนักงำนภำคเหนือ ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ 150.00              130.00             เฉพำะเจำะจง ชัย มอร์เตอร์ (เมืองใหม่) 130.00             ชัย มอร์เตอร์ (เมืองใหม่) 130.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/485 23 มกรำคม 2562
66 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จ้ำงด ำเนินกำรขนส่งส่ิงพิมพ์           64,800.00          64,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล ที เอส เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย 

จ ำกัด เสนอรำคำ 64,800 บำท
         64,800.00  บริษัท แอล ที เอส เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จ ำกัด            64,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/153 23 มกรำคม 2562

67 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประชุมคณะอนุกรรมกำรประชำสังคมพัฒนำงำน
วิชำกำรและนโยบำยสำธำรณะ คร้ังท่ี 1/2562 ใน

           1,496.00            1,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด           1,496.00  บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด              1,496.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/155 23 มกรำคม 2562
68 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน19 รำยกำร 8,000.00           7,049.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 7,049.00          ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 7,049.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00262 24 มกรำคม 2562
69 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ต 500.00              500.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 500.00             บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 500.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/515 24 มกรำคม 2562
70 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00           9,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต.กำรค้ำ 9,000.00          ร้ำน ต.กำรค้ำ 9,000.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ.55/151 25 มกรำคม 2562
71 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 6,840.00           6,840.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลำย 6,840.00          ร้ำน ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลำย 6,840.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ55/156 25 มกรำคม 2562
72 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ำนอัลคำไลน์พำนำโซนิก AA 500.00              497.00             เฉพำะเจำะจง บ.ซีพีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 497.00             บ.ซีพีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 497.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/00286 25 มกรำคม 2562
73 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือน้ ำด่ืมจ ำนวน 65ถัง 1,950.00           1,950.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 1,950.00          บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 1,950.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 51/00282 25 มกรำคม 2562
74 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมรถยนต์ กค4198พัทลุง 8,000.00           7,936.19           เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 7,936.19          บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง 7,936.19             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00273 25 มกรำคม 2562
75 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมปร้ินเตอร์ 7440-002-0003/54-7 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 05/273 25 มกรำคม 2562
76 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมเคร่ืองเย็บกระดำษ max hd-12n/24 1,000.00           909.50             เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 909.50             บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 909.50               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/273 25 มกรำคม 2562
77 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะและวัสดุขนำดใหญ่พร้อม

ขนท้ิง
2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยศรศักด์ิ ไทพิทักษ์ 2,500.00 นำยศรศักด์ิ ไทพิทักษ์ 2,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/271 25 มกรำคม 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 มกราคม 2562
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

78 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงซ่อมเคร่ืองโทรสำร
5805-003-0001/57-1,7440-002-0003-57/2

20,000.00          18,618.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 18,618.00         บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 18,618.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 16/2562 26 มกรำคม 2562
79 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Printer) 31,993.00          31,993.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 31,993.00         บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 31,993.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/00146 28 มกรำคม 2562
80 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำหนังสือพิมพ์ ก.พ 62 280.00              280.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวจันทร์ 280.00             ร้ำนบัวจันทร์ 280.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/00298 28 มกรำคม 2562
81 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน ประชุมคณะท ำงำนสนับสนุนสวัสดิกำรชุมชน คร้ัง

ท่ี 1/2562 ในวันอังคำรท่ี 29 มกรำคม 2562
           2,625.00            2,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์           2,625.00 ร้ำนพิมพ์ดีด & ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์              2,625.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/183.1 28 มกรำคม 2562

82 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จ้ำงด ำเนินกำรผลิตวิดีทัศน์ผลกำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำของสภำองค์กรชุมชนจ ำนวน 1 เร่ือง คือ 

          42,000.00          42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสรา  ข าศรีพันธ์ุ          42,000.00  นางสาวประภัสรา  ข าศรีพันธ์ุ            42,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/189 28 มกรำคม 2562
83 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดแสดงนิทรรศกำรสภำองค์กรชุมชน ในกำร

ประชุมระดับชำติของสภำองค์กรชุมชน ประจ ำปี 
          48,000.00          48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ์ุ กาลรบ          48,000.00  นายฐิติพันธ์ุ กาลรบ            48,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/189.3 28 มกรำคม 2562

84 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดจ้ำงท ำซองขำวโลโก้ พอช.แบบมีหน้ำต่ำงขนำด
6 ½  /125 จ ำนวน 7,000ซอง

8,500.00           8,260.00           เฉพำะเจำะจง นำยรังสิต อุดมโชค           8,260.00 นำยรังสิต อุดมโชค 8,260.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00109  28 มกรำคม 2562
85 ส ำนักกำรเงินและบัญชี ซ้ือเคร่ืองเย็บกระดำษตรำม้ำ HD-1224 จ ำนวน 1

เคร่ือง
3,000.00           2,140.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิสเซ็นเตอร์ จ ำกัด 2,140.00          บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิสเซ็นเตอร์ จ ำกัด 2,140.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด กง 06/150 29 มกรำคม 2562

86 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือแก้วเซรำมิค จ ำนวน 25 ใบ 500.00              500.00             เฉพำะเจำะจง รังษิมำเซรำมิค 500.00             รังษิมำเซรำมิค 500.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ.48/631 29 มกรำคม 2562
87 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปรินส์เตอร์) 22,000.00          21,488.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 21,488.00         บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 21,488.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/627 29 มกรำคม 2562
88 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล จัดจ้ำงสัมมนำผู้ปฏิบัติงำนสถำบันพัฒนำองค์กร

ชุมชน ประจ ำปี 2562 "18ปี CODI Core values
for change"

2,000,000.00      1,800,000.00     e-bidding ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ้ำนแพร่ เซอร์วิส รำคำ 
1,800,000 บำท
บริษัท เดอะ แมส มีเดียกรุ๊ป จ ำกัด รำคำ 
1,850,000 บำท 
บริษัท เอช อำร์ ทีมเวิร์ค จ ำกัด รำคำ 
1,835,906 บำท

     1,835,906.00 บริษัท เอช อำร์ ทีมเวิร์ค จ ำกัด 1,835,906.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 43/2562 29 มกรำคม 2562

89 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดจ้ำงบริษัทลงประกำศทวงถำมลูกหน้ีทำง นสพ.
(31มค-2กพ.62) 1กรอบ

520.00              520.00             เฉพำะเจำะจง บ.ส่ือตรงจุด จ ำกัด              520.00 บ.ส่ือตรงจุด จ ำกัด 520.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00112.1  29 มกรำคม 2562
90 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ กลุ่มออมทรัพย์เทพรังสรรค์ 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 พม5345/02.1 29 มกรำคม 2562
91 ส ำนักบริหำรงำนกลำง เช่ำชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน 500,000.00        492,784.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 492,784.00 บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 492,784.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.44/2562 29 มกรำคม 2562
92 ส ำนักกำรเงินและบัญชี ซ้ือ โทรศัพท์ NoKia 3310 3g 3,000.00           1,990.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีจี ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด 1,990.00          บริษัท ซีจี ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด 1,990.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด กง 06/156 30 มกรำคม 2562
93 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562             2,140.00            2,140.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร           2,140.00 นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกร 2,140.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/324 30 มกรำคม 2562
94 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,190.00           5,190.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 5,190.00          บริษัท ออฟฟิต คลับ (ไทย) จ ำกัด 5,190.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 57/00292 31 มกรำคม 2562
95 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือหนังสือพิมพ์ (กุมภำพันธ์ 2562) 600.00              480.00             เฉพำะเจำะจง นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 480.00             นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 480.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/748 31 มกรำคม 2562
96 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล จ้ำงท ำบัตรประจ ำตัวผู้ปฏิบัติงำนใหม่ 172.00              171.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิช่ันโฟโต้แฟรม 171.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิช่ันโฟโต้แฟรม 171.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บค09/137 31 มกรำคม 2562
97 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์

HP-SJ-5000(7440-004-0001/56-4)
3,424.00           3,424.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 3,424.00          บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 3,424.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/343 31 มกรำคม 2562

98 ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ้ำงเหมำบริกำรแก้ไขปัญหำท่อปัสสำวะชำยอุดตัน 1,500.00           1,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลีนไปป์ 1,500.00 ร้ำนคลีนไปป์ 1,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/345 31 มกรำคม 2562
99 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือน้ ำด่ืม เดือน ก.พ. 62 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 17/2562 31 มกรำคม 2562


