
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 ซ้ือหลอดไฟ  จ ำนวน 3 หลอด 387.00              387.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด 387.00 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด 387.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02532 2 พฤษภำคม 2562
2 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9,000.00           8,100.00           เฉพำะเจำะจง วสันต์ดอกไม้สด 8,100.00          วสันต์ดอกไม้สด 8,100.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3076 2 พฤษภำคม 2562
3 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือถ่ำนอัลคำไลน์ AA จ ำนวน 1 กล่อง 12,000.00          11,984.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 11,984.00 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 11,984.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 32/2562 2 พฤษภำคม 2562
4 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ผงหมึก Black HP CF226A จ ำนวน 	2 กล่อง 9,200.00           9,180.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 9,180.00           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 9,180.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/0771 3 พฤษภำคม 2562
5 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือวัสดุส ำนักงำนจ ำนวน  8 รำยกำร 1,756.00           1,755.98           เฉพำะเจำะจง บริษื ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 1,755.98          บริษื ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 1,755.98             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 55/1316 3 พฤษภำคม 2562
6 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 1,990.00           1,990.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 1,990.00          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 1,990.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 55/1313 3 พฤษภำคม 2562
7 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ 18 รำยกำร 14,000.00          13,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยพิชิต  หนูกลับ          13,000.00 นำยพิชิต  หนูกลับ            13,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02083 3 พฤษภำคม 2562
8 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 600.00              565.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนยศวิศวกิจ 565.00             ร้ำนยศวิศวกิจ 565.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3158 3 พฤษภำคม 2562
9 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 150.00              125.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 125.00             บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 125.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3161 3 พฤษภำคม 2562

10 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จ้ำงล้ำงอัดรูปภำพ           10,000.00            5,934.00 เฉพำะเจำะจง หจก. มำสเตอร์ ควิคเซอร์วิส ซิสเทมส์           5,934.00  หจก. มำสเตอร์ ควิคเซอร์วิส ซิสเทมส์              5,934.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/827 3 พฤษภำคม 2562
11 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศจ ำนวน 1 เคร่ือง

4120-001-0001/53-1
25,000.00          24,075.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใบจำน 24,075.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใบจำน 24,075.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 34/2562 3 พฤษภำคม 2562

12 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือ ตรำ วปร.65 ซม.70 ซม จ ำนวน 2 อัน 3,200.00           3,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมใจ 3,200.00 ร้ำนสมใจ 3,200.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/1303 3 พฤษภำคม 2562
13 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ืออุปกรณ์จัดพำนพุ่มต่ำง ๆ 8,000.00           3,700.00           เฉพำะเจำะจง บวรธงชำติ 3,700.00 บวรธงชำติ 3,700.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/1304 3 พฤษภำคม 2562
14 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศจ ำนวน 3 เคร่ือง

(4120-001-0001/50-53,41,38)
13,000.00          12,519.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใบจำน 12,519.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใบจำน 12,519.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 35/2562 3 พฤษภำคม 2562

15 ส ำนักบริหำรงำนกลำง เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ แมทเนติกพร้อมอุปกรณ์
และล้ำงระบบด้วยไนโตรเจน

25,000.00          24,075.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใบจำน 24,075.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใบจำน 24,075.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 34/2562 3 พฤษภำคม 2562
16 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือน้ ำด่ืมจ ำนวน 78 ถัง 2,340.00           2,340.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 2,340.00 บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 2,340.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02476 7 พฤษภำคม 2562
17 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 5,260 แผ่น 2,104.00           2,104.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 2,104.00 บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 2,104.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02479 7 พฤษภำคม 2562
18 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 9340 แผ่น 6,000.00           5,594.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 5,594.00 บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 5,594.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02647 7 พฤษภำคม 2562
19 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำยช ำระ  1 ชุด 75.00               75.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนันต์กำรค้ำ 75.00 ร้ำนอนันต์กำรค้ำ 75.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02644 7 พฤษภำคม 2562
20 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุงำนบ้ำน 14 ำยกำร (ไม้กวำด) 4,500.00           4,264.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยขวนชมสรรพสินค้ำและร้ำนคลังสิน           4,264.00 หจก.ไทยขวนชมสรรพสินค้ำและร้ำนคลังสิน              4,264.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02109 7 พฤษภำคม 2562
21 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 48/3315 10 พฤษภำคม 2562
22 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ่อมเคร่ืองป๊ัมน้ ำ 5,000.00           4,494.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใบจำน 4,494.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ใบจำน 4,494.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/1342 10 พฤษภำคม 2562

23

ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 10 รำยกำร 7,090.00           7,090.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำ 7,090.00 ร้ำนวีระวิทยำ 7,090.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02740 13 พฤษภำคม 2562

24 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 60,000.00          54,837.50         เฉพำะเจำะจง บริษัท รีมส์ แอนด์ โรงส์ จ ำกัด 54,837.50 บริษัท รีมส์ แอนด์ โรงส์ จ ำกัด 54,837.50 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 23/2562 13 พฤษภำคม 2562

25

ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,000.00           5,400.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สหชัยออฟฟิต จ ำกัด 5,400.00          บริษัท สหชัยออฟฟิต จ ำกัด 5,400.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ57/1487 14 พฤษภำคม 2562

26 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ้ือหมึกพิมพ์ HP CF280A 5,000.00           4,815.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 4,815.00 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 4,815.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ทส 60/145 14 พฤษภำคม 2562
27 ส ำนักบริหำรกองทุนและสินเช่ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์1รำยกำร(ผงหมึก85A/BK

จ ำนวน 3 กล่อง)
7,479.00           7,479.00           เฉพำะเจำะจง บ.ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 7,479.00 บ.ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 7,479.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บส45/00658 14 พฤษภำคม 2562

28 ส ำนักงำนภำคใต้ จ้ำงบ ำรุงสวน ตัดหญ้ำ 1 รำยกำร 1,000.00           800.00             เฉพำะเจำะจง นำยจ ำนงค์ จิตจูฬบรรพต              800.00 นำยจ ำนงค์ จิตจูฬบรรพต                800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด

สภ54/02225

15 พฤษภำคม 2562

29

ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ น้ ำมันเติมรถตัดหญ้ำ จ ำนวน 5 ลิตร 160.00              150.00             เฉพำะเจำะจง ปตท. 250.00 ปตท. 150.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02793 16 พฤษภำคม 2562

30 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,000.00           2,479.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สหชัยออฟฟิต จ ำกัด 2,479.00          บริษัท ออฟฟิต คลับ (ไทย) จ ำกัด 2,479.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ57/1498 17 พฤษภำคม 2562

31

ส ำนักงำนภำคใต้ จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ กค4202พัทลุง 8,000.00           7,615.40           เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง           7,615.40 บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง              7,615.40 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด

สถ54/02247

17 พฤษภำคม 2562

32 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000.00          13,535.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 13,535.00         บริษัท เด่นชัยเทค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 13,535.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3333 17 พฤษภำคม 2562

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 7 เดือน มิถุนายน 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 พฤษภาคม 2562
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันท่ี 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
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ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จ้ำงกำรส่ือสำรและประชำสัมพันธ์งำน พอช. และ
งำนพัฒนำขบวนองค์กรชุมชน ผ่ำนรำยกำร เดอะ
เดย์ 4.0 ทำงสถำนีโทรทัศน์ ททบ.5 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

        200,000.00         199,983.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แฟร์ โอเปอร์เรช่ัน จ ำกัด        199,983.00  บริษัท แฟร์ โอเปอร์เรช่ัน จ ำกัด           199,983.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.54/2562 17 พฤษภำคม 2562

34 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน กำรส่ือสำรและประชำสัมพันธ์งำน พอช. และงำน
พัฒนำขบวนองค์กรชุมชน รำยกำร “เดอะเดย์ 

200,000.00        199,983.00        เฉพำะเจำะจง  บริษัท แฟร์ โอเปอร์เรช่ัน จ ำกัด 199,983.00        บริษัท แฟร์ โอเปอร์เรช่ัน จ ำกัด 199,983.00          มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช. 54/2562 17 พฤษภำคม 2562
35 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ หมำยเลข

7440-002-0003/58-0013
5,000.00           1,498.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 1,498.00 บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 1,498.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/1637 20 พฤษภำคม 2562

36 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง ล้อวัดระยะ HM-300 จ ำนวน 2 ชุด 4,500.00           4,387.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วี พำวเวอร์ ทูลส์ 4,387.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วี พำวเวอร์ ทูลส์ 4,387.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/0849 21 พฤษภำคม 2562
37 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือวัสดุส ำนักงำนจ ำนวน  8 รำยกำร 8,496.81           8,496.81           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 8,496.81          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 8,496.81             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 55/1452 21 พฤษภำคม 2562
38 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำนภำค (เคร่ืองปร้ิน

เตอร์ และโน๊ตบุ๊ค 2 รำยกำร

1,000.00           700.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที              700.00  ร้ำนสมำยล์ไอที                700.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด

สภ54/02263

21 พฤษภำคม 2562
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ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2 เคร่ือง/เติมน้ ำยำแอร์ 3,950.00           3,950.00           เฉพำะเจำะจง นำยบุรินทร์  ภวภูตำนนท์ 3,950.00          นำยบุรินทร์  ภวภูตำนนท์ 3,950.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02857 22 พฤษภำคม 2562

40 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ถอดเคร่ืองปรับอำกำศ / ติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยบุรินทร์  ภวภูตำนนท์ 2,500.00          นำยบุรินทร์  ภวภูตำนนท์ 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02857 22 พฤษภำคม 2562
41 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,200.00           1,150.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 1,150.00          บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด 1,150.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3403 22 พฤษภำคม 2562
42 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ 300.00              210.00             เฉพำะเจำะจง นครพิงค์ มอร์เตอร์ 210.00             นครพิงค์ มอร์เตอร์ 210.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3400 22 พฤษภำคม 2562
43 ส ำนักบ้ำนม่ันคง ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000.00           7,597.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ดเวลล์ โอเอ จ ำกัด 7,597.00          บริษัท พอร์ดเวลล์ โอเอ จ ำกัด 7,597.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม14/01339 22 พฤษภำคม 2562
44 ส ำนักงำนภำคใต้ ติดต้ังโปรแกรมใหม่ 1 รำยกำร 500.00              300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที              300.00  ร้ำนสมำยล์ไอที                300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02304 23 พฤษภำคม 2562
45 ส ำนักงำนภำคใต้ ซ่อมแซมเคร่ืองป้ัมน้ ำ 1 รำยกำร 1,000.00           300.00             เฉพำะเจำะจง นำยอำสำฬห์ สมัย              300.00 นำยอำสำฬห์ สมัย                300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02323 24 พฤษภำคม 2562
46 ส ำนักงำนภำคใต้ จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ กค4198พัทลุง 7,500.00           7,187.30           เฉพำะเจำะจง บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง           7,187.30 บจก.อีซูซุหำดใหญ่ จ ำกัด สำขำพัทลุง              7,187.30 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02316 24 พฤษภำคม 2562
47 ส ำนักงำนภำคใต้ หมีกพิมพ์ แคนอน 500.00              300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที 300.00             ร้ำนสมำยล์ไอที 300.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02321 24 พฤษภำคม 2562
48 ส ำนักงำนภำคเหนือ จ้ำงตัดหญ้ำและดูแลสวน 2,500.00           2,500.00           เฉพำะเจำะจง CHAEM GARDEN 2,500.00          CHAEM GARDEN 2,500.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48-3452 24 พฤษภำคม 2562
49 ส ำนักบ้ำนม่ันคง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,000.00           2,724.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ดเวลล์ โอเอ จ ำกัด 2,724.00          บริษัท พอร์ดเวลล์ โอเอ จ ำกัด 2,724.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บม14/01368 24 พฤษภำคม 2562
50 ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กระดำษ A4  จ ำนวน 50 รีม 5,500.00           5,350.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 5,350.00 บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 จ ำกัด 5,350.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ51/02934 27 พฤษภำคม 2562
51 ส ำนักงำนภำคใต้ ติดต้ังโปรแกรมใหม่ 1 รำยกำร 500.00              300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำยล์ไอที              300.00  ร้ำนสมำยล์ไอที                300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02340 28 พฤษภำคม 2562
52 ส ำนักงำนภำคเหนือ เติมน้ ำมัน 100.00              85.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำรำชวงศ์) 85.00              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำรำชวงศ์) 85.00                 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3490 28 พฤษภำคม 2562
53 ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีอยู่อำศัยชุมชนริมคลอง สติกเกอร์ติดแผนฟิวเจอร์บอร์ด 3,300.00           3,240.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซียนป้ำย 3,240.00           ร้ำนเซียนป้ำย 3,240.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ศปก.ทชค68/0890 29 พฤษภำคม 2562
54 ส ำนักกำรเงินและบัญชี ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์จ ำนวน 8 กล่อง

และหมึกปร้ินเตอร์ HP Laser Jet Pro M402dn 
30,000.00          28,729.50         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด 28,729.50         บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด 28,729.50           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด พอช.กง06/03/2562 29 พฤษภำคม 2562

55 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือวัสดุส ำนักงำนจ ำนวน  1 รำยกำร 3,124.94           3,124.94           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 3,124.94          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 3,124.94             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 55/1313 29 พฤษภำคม 2562
56 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำหนังสือพิมพ์ เดือน มิย 2562 300.00              300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวจันทร์              300.00  ร้ำนบัวจันทร์                300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02377 29 พฤษภำคม 2562
57 ส ำนักงำนภำคใต้ หน้ำกำกอนำมัย 120.00              100.00             เฉพำะเจำะจง ศูนย์ยำพัทลุง              100.00 ศูนย์ยำพัทลุง                100.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02374 29 พฤษภำคม 2562
58 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือธงชำติ 1,650.00           1,650.00           เฉพำะเจำะจง ธ.ธนธง 1,650.00 ธ.ธนธง 1,650.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/1478 29 พฤษภำคม 2562
59 ส ำนักงำนภำคใต้ วัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร 2,500.00           2,160.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลเซ็นเตอร์ 2,160.00          ร้ำนไฟศำลเซ็นเตอร์ 2,160.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ54/02429 30 พฤษภำคม 2562
60 ส ำนักงำนภำคใต้ ค่ำน้ ำมันรถจักรยำนยนต์ 130.00              130.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เดชดีพำนิช              130.00  หจก.เดชดีพำนิช                130.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด 30 พฤษภำคม 2562
61 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือหนังสือพิมพ์ 2,500.00           2,380.00           เฉพำะเจำะจง พิพัฒน์ นพวันทกูร 2,380.00          พิพัฒน์ นพวันทกูร 2,380.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/1278 30 พฤษภำคม 2562
62 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 24,500.00          24,053.60         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 24,053.60         บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 24,053.60           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 36/2562 30 พฤษภำคม 2562
63 ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,779.99           6,779.99           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 6,779.99          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 6,799.99             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 55/1551 31 พฤษภำคม 2562
64 ส ำนักงำนภำคกลำงและตะวันตก วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00          26,215.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 26,215.00         บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จ ำกัด 26,215.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด 31 พฤษภำคม 2562
65 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ือหนังสือพิมพ์ 600.00              520.00             เฉพำะเจำะจง นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 520.00             นำยวรินทร์ จันทร์น้อย 520.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3578 31 พฤษภำคม 2562
66 ส ำนักงำนภำคเหนือ ซ้ ำน้ ำด่ืม 1,300.00           660.00             เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมซิต้ีดร๊อป 660.00             น้ ำด่ืมซิต้ีดร๊อป 660.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด สภ 48/3575 31 พฤษภำคม 2562
67 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และเช่ือมขบวนชุมชน จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562 750.00              750.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิพัฒน์ นพวันนัทกูร 750.00             นำยพิพัฒน์ นพวันนัทกูร 750.00               มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด ยช 33/997 31 พฤษภำคม 2562
68 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือหนังสือพิมพ์ 2,500.00           2,325.00           เฉพำะเจำะจง พิพัฒน์ นพวันทกูร 2,325.00          พิพัฒน์ นพวันทกูร 2,325.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/1500 31 พฤษภำคม 2562
69 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือน้ ำด่ืมเดือน พ.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 37/2562 31 พฤษภำคม 2562
70 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงเดือน พ.ค.62 16,630.00          16,630.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี พี เซอร์วิส จ ำกัด 16,630.00 บริษัท เอส พี พี เซอร์วิส จ ำกัด 16,630.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 05/1695 31 พฤษภำคม 2562
71 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซ้ือน้ ำด่ืมเดือน มิถุนำยน 62 15,000.00          14,466.60         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จ ำกัด 14,466.40 บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จ ำกัด 14,466.40 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด บร 37/2562 31 พฤษภำคม 2562


