
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 14,600.- 14,600.- วิธีเฉพาะเจาะจง อู๋อิเลคทรอนิค/14,600.- อู๋อิเลคทรอนิค/
14,600.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
9/2561,1 ธ.ค. 60

2 จ้างตรวจเช็คและ
ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบ
โทรศัพท์

4,060.- 4,060.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายบัญชา  นุ้ยมัย/4,060.- นายบัญชา  นุ้ยมัย/
4,060.-

เป็นผู้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
และเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
10/2561,13 ธ.ค. 60

3 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ

40,000.- 40,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.นรินทร์
ทัวร์/40,000.-

ห้างหุ้นส่วนจํากัด      
 ส.นรินทร์ทัวร์/
40,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรงและเป็นผู้
รับจ้างรายเดิม

ใบสั่งจ้างเลขที่
11/2561,15 ธ.ค. 60

4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 51,800.- 51,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง อู๋อิเลคทรอนิค/51,800.- อู๋อิเลคทรอนิค/
51,800.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
12/2561,25 ธ.ค. 60
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  29 ธันวาคม 2560

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5 จ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคาร

2,900,000.- 2,900,000.- ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด         
ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์/
2,797,150.99

ราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่
1/2561,11 พ.ย. 60

2) บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอ็ม.วาย.เซอร์วิส. 
จํากัด/2,633,647.05

3) บริษัท เค.เอส.ซี.        
คลีนนิ่งเซอร์วิส จํากัด
2,754,180.-

4) บริษัท ไดมอนด์ แคร์ 
เซอร์วิส จํากัด/   
2,679,600.-
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  29 ธันวาคม 2560

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอ็ม.วาย.
เซอร์วิส.จํากัด/
2,633,647.05



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6 จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย

1,147,000.- 1,147,000.- สอบราคา 1) บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอ็ม.วาย.เซอร์วิส. 
จํากัด/954,000.-

ราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่
2/2561,11 พ.ย. 60

2) บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ
จํากัด/1,110,000.-

3) บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอส.เอ็น.วี.การ์ด
จํากัด/1,040,040.-

 

4) บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เกรท เพาเวอร์
การ์ด จํากัด/1,142,760.-

5) บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ที.เอส จํากัด/
983,700.-

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่  29 ธันวาคม 2560

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอ็ม.วาย.
เซอร์วิส. จํากัด/
954,000.-



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

7 จ้างเหมาบริการดูแล
บํารุงรักษาต้นไม้ ฯ

878,000.- 878,000.- สอบราคา 1) บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอ็ม.วาย.เซอร์วิส. 
จํากัด/830,187.-

นางไมล์ เทียมแก้ว/
783,240.-

ราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่
3/2561,2 พ.ย. 60

2) บริษัท พนาทัศน์ จํากัด/
874,800.-

3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด        
ธ.ภูมิทัศน์/853,860.-

4) บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ที.เอส จํากัด/
871,200.-

5) นางไมล์ เทียมแก้ว/
783,240.-
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  29 ธันวาคม 2560

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

8 359,520.- 359,520.- ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

1) บริษัท ทริปเปิลที    
บรอดแบนด์ จํากัด 
(มหาชน)/282,480.-

บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จํากัด 
(มหาชน)/282,480.-

ราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่
4/2561,28 ธ.ค. 60

2)   บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต
 คอร์ปอเรชั่น จํากัด/
308,160.-

3) บริษัท กสท โทรคมนาคม
 จํากัด (มหาชน)/358,878.-

9 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์

14,321,200.- 14,321,049.27 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

1)  บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด/
13,620,000.-

ราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่
5/2560,21 ส.ค. 60

2) หจก.พีดับบลิว         
คอนสตรัคชั่นแอนด์     
แมเนจเมนท์/12,148,000.-
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  29 ธันวาคม 2560

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

เช่าใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

หจก.พีดับบลิว      
คอนสตรัคชั่นแอนด์
แมเนจเมนท์/
12,148,000.-



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฉัตร
ไชยชนะกิจ/13,210,694.-

4) บริษัทไกรชนะ คอน
สตรัคชั่น จํากัด/
12,843,589.91

10 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อม
ติดตั้ง

500,000.- 494,427.30 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบัญชา  นุ้ยมัย/
459,000.-

นายบัญชา  นุ้ยมัย/
459,000.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
12/2561,1 ธ.ค. 60

นายประญัติ  แสนแก้ว/
530,410.-

บริษัท อีซิเทล อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด/493,872.-

11 ซื้ออุปกรณ์งานสี     
กลอนประตู

5,530.- 5,530.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/5,530.- ร้านยินดีพานิช/
5,530.-

เป็นผู้ขายโดยตรง
และส่งของรวดเร็ว

ใบสั่งซื้อเลขที่
13/2561,4 ธ.ค. 60

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  29 ธันวาคม 2560

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(License)

15,022.80 15,022.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บูทเทค/15,022.80 บจก.บูทเทค/
15,022.80

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
14/2561,14 ธ.ค. 60

13 ซื้อวัสดุงานช่าง 19,290.- 19,290.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/19,290.- ร้านยินดีพานิช/
19,290.-

เป็นผู้ขายโดยตรง
และส่งของรวดเร็ว

ใบสั่งซื้อเลขที่
15/2561,15 ธ.ค. 60

14 ซื้อวัสดุงานซ่อมบํารุง 40,890.- 40,890.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/40,890.- ร้านยินดีพานิช/
40,890.-

เป็นผู้ขายโดยตรง
และส่งของรวดเร็ว

ใบสั่งซื้อเลขที่
16/2561,18 ธ.ค. 60

15 ซื้ออุปกรณ์งานไฟฟ้า 12,595.- 12,595.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/12,595.- ร้านยินดีพานิช/
12,595.-

เป็นผู้ขายโดยตรง
และส่งของรวดเร็ว

ใบสั่งซื้อเลขที่
17/2561,25 ธ.ค. 60

วันที่  29 ธันวาคม 2560

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


