
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1 จ้างติดตั้งสายสัญญาณระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ 
UniNet

71,700.- 71,700.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายบัญชา  นุ้ยมัย/
71,700.-

นายบัญชา  นุ้ยมัย/
71,700.-

เป็นผู้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
และเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
15/2561,8 ก.พ. 61

2 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
คู่มือประกอบการพัฒนา 
นบส.ศธ. รุ่นที่ ๘

20,374.20 20,374.20 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพจนา  เชยพร/
20,374.20

นางสาวพจนา  เชยพร/
20,374.20

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
16/2561,13 ก.พ. 61

3 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ  ไปเพชรริมธาร
รีสอร์ท

52,000.- 52,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
52,000.-

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
52,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
17/2561,23 ก.พ. 61

4 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 55,000.- 55,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  รักการงาน/
55,000.-

นายบุญส่ง  รักการงาน/
55,000.-

เป็นผู้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

ใบสั่งจ้างเลขที่
18/2561,28 ก.พ. 61

5 จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที
และสถานที่

15,000.- 15,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นางธิดาพร  รอดเรือง/
15,000.-

นางธิดาพร  รอดเรือง/
15,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
19/2561,28 ก.พ. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
คู่มือการใช้เครื่องมือติดตาม
และประเมินผล นบส.ศธ. 
รุ่นที่ ๘

7,167.60 7,167.60 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพจนา  เชยพร/
7,167.60

นางสาวพจนา  เชยพร/
7,167.60

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
20/2561,28 ก.พ. 61

7 จ้างทําป้ายตกแต่งเวทีและ
สถานที่

10,593.- 10,593.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรชัยโฆษณา/
10,593.-

ร้านสุรชัยโฆษณา/
10,593.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
21/2561,28 ก.พ. 61

8 จ้างติดตั้งตาข่ายลวดกันนก
อาคารเฉลิมพระเกียรติ

250,000.- 229,044.87 วิธีเฉพาะเจาะจง 1) นายพีระศักดิ์        
สัตตภูธร/239,673.-

นายภัทรชัย  ตั้งเจริญกร/
215,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่
6/2561,5 ก.พ. 61

2) นางสาวดารินทร์    
อุทัยทา/232,461.60

3) นายภัทรชัย           
ตั้งเจริญกร/215,000.-

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

9 จ้างปรับปรุงลานจอด
รถยนต์ บริเวณด้านหน้า
อาคารหอพัก 2

500,000.- 570,759.40 วิธีเฉพาะเจาะจง 1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด   
ฉัตรไชยชนะกิจ/
497,362.75            
2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด     
พีดับบลิว คอนสตรัคชั่น
แอนด์แมเนจเมนท์/
644,156.05

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฉัตรไชย
ชนะกิจ/497,362.75

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่
7/2561,12 ก.พ. 61

10 ซื้อสบู่เหลว 8,560.- 8,560.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ออล วัน เฮียร์/
8,560.-

บจก. ออล วัน เฮียร์/
8,560.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
26/2561,5 ก.พ. 61

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,838.20 8,838.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบญกรุ๊ป/8,838.20 บจก.เบญกรุ๊ป/8,838.20 เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
27/2561,5 ก.พ. 61

12 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ 10,058.- 10,058.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบญกรุ๊ป/10,058.- บจก.เบญกรุ๊ป/10,058.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
28/2561,5 ก.พ. 61

13 ซื้อกล้องติดรถยนต์ 5,920.- 5,920.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เฟริสท์วัน อินเตอร์
เนชั่นเนล/5,920.-

บจก. เฟริสท์วัน อินเตอร์
เนชั่นเนล/5,920.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
29/2561,5 ก.พ. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

14 ซื้อสีน้ําอะคริลิค 32,300.- 32,300.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/32,300.- ร้านยินดีพานิช/32,300.- เป็นผู้ขายโดยตรง
และเป็นผู้ขายรายเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
30/2561,5 ก.พ. 61

15 ซื้อวัสดุงานไฟแสงสว่าง 7,540.- 7,540.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/7,540.- ร้านยินดีพานิช/7,540.- เป็นผู้ขายโดยตรง
และเป็นผู้ขายรายเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
31/2561,13 ก.พ. 61

16 ซื้อครุภัณฑ์การกีฬา 16,050.- 16,050.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. แจ้กกี้ ฟิทเนส/
16,050.-

บจก. แจ้กกี้ ฟิทเนส/
16,050.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
32/2561,13 ก.พ. 61

17 ซื้อหนังสือ นบส. 21,150.- 21,150.- วิธีเฉพาะเจาะจง ม.ธุรกิจบัณฑิต/21,150.- ม.ธุรกิจบัณฑิต/21,150.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
33/2561,16 ก.พ. 61

18 ซื้อยางรถยนต์ 24,000.- 24,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นครปฐมกิจการยาง/
24,000.-

หจก.นครปฐมกิจการยาง/
24,000.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
34/2561,13 ก.พ. 61

19 ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
งานช่าง

25,700.- 25,700.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/25,700.- ร้านยินดีพานิช/25,700.- เป็นผู้ขายโดยตรง
และเป็นผู้ขายรายเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
35/2561,23 ก.พ. 61

20 ซื้อสบู่เหลว 41,730.- 41,730.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ออล วัน เฮียร์/
41,730.-

บจก. ออล วัน เฮียร์/
41,730.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
36/2561,23 ก.พ. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 16,300.- 16,300.- วิธีเฉพาะเจาะจง อู๋อิเลคทรอนิค/16,300.- อู๋อิเลคทรอนิค/16,300.- เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
22/2561,7 มี.ค. 61

2 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศและรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ ไปจังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง และจังหวัด
ตราด

70,000.- 70,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
70,000.-

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
70,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
23/2561,7 มี.ค. 61

3 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์

3,600.- 3,600.- วิธีเฉพาะเจาะจง คณิศรคอมพิวเตอร์/
3,600.-

คณิศรคอมพิวเตอร์/
3,600.-

เป็นผู้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

ใบสั่งจ้างเลขที่
25/2561,27 มี.ค. 61

4 จ้างจัดซุ้มดอกไม้ถ่ายภาพ 20,000.- 20,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส 
แอนด์ บี/20,000.-

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส 
แอนด์ บี/20,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
26/2561,27 มี.ค. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  30 มีนาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศและรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ ไปจังหวัด
สระแก้ว

46,800.- 46,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เพชราภรณ์ กรุ๊ป 
แทรเวล/46,800.-

บจก. เพชราภรณ์ กรุ๊ป 
แทรเวล/46,800.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
27/2561,28 มี.ค. 61

6 จ้างเหมาบริการทัศนศึกษา
ต่างประเทศ

219,270.- 219,270.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพชราภรณ์ กรุ๊ป 
แทรเวล จํากัด/
219,270.-

บริษัท เพชราภรณ์ กรุ๊ป 
แทรเวล จํากัด/
219,270.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
28/2561,29 มี.ค. 61

7 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ ไปค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

24,000.- 24,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
24,000.-

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
24,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
29/2561,29 มี.ค. 61

8 เช่าห้องประชุมในการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ
ระดับผู้นํา ขั้นความรู้ชั้นสูง

22,000.- 22,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง ค่ายลูกเสือวชิราวุธ/
22,000.-

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ/
22,000.-

ขอใช้สถานที่ภายใน
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

ใบสั่งเช่าเลขที่
1/2561,30 มี.ค. 61

9 ซื้อผ้าม่านทึบแสงพร้อมติดตั้ง 64,652.40 64,652.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรรณรายณ์ เฮ้าส์ซิ่ง/
64,652.40

ร้านพรรณรายณ์ เฮ้าส์ซิ่ง/
64,652.40

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
37/2561,7 มี.ค. 61

วันที่  30 มีนาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
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แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

10 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน    
สแกนนิ้ว

9,500.- 9,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายบัญชา  นุ้ยมัย/
9,500.-

นายบัญชา  นุ้ยมัย/
9,500.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
38/2561,13 มี.ค. 61

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,669.76 7,669.76 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบญกรุ๊ป/7,669.76 บจก.เบญกรุ๊ป/7,669.76 เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
39/2561,13 มี.ค. 61

12 ซื้อเวทีสําเร็จรูป 60,604.80 60,604.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บิลเลี่ยน พลัส 
คอมมูนิเคชั่น/60,604.80

หจก. บิลเลี่ยน พลัส 
คอมมูนิเคชั่น/60,604.80

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
40/2561,21 มี.ค. 62

13 ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณ
ดาวเทียม

11,500.- 11,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง อู๋อิเลคทรอนิค/11,500.- อู๋อิเลคทรอนิค/11,500.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
41/2561,21 มี.ค. 63

14 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า 21,021.- 21,021.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/21,021.- ร้านยินดีพานิช/21,021.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
42/2561,23 มี.ค. 64

15 ซื้อน้ําดื่มขวดพลาสติก 13,500.- 13,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีเอสนครปฐม/
13,500.-

หจก.วีเอสนครปฐม/
13,500.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
43/2561,23 มี.ค. 65

16 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานสี 4,950.- 4,950.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/4,950.- ร้านยินดีพานิช/4,950.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
44/2561,29 มี.ค. 61
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