
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1 จ้างทําพวงกุญแจประจํา
ห้องพักและป้าย

94,598.70 94,598.70 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบูม โทรฟีย์/
94,598.70

ร้านบูม โทรฟีย์/
94,598.70

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
30/2561,            
 11 เม.ย. 61

2 จ้างทําป้ายประจําห้อง
ผู้อํานวยการ สคบศ. และ
ห้องคณะทํางานเลขานุการ

5,029.- 5,029.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรชัยโฆษณา/5,029.- ร้านสุรชัยโฆษณา/
5,029.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
31/2561,            
 17 เม.ย. 61

3 จ้างพิมพ์วุฒิบัตร 24,000.- 24,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค./
24,000.-

องค์การค้าของ สกสค./
24,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
32/2561,            
 20 เม.ย. 61

4 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล

24,000.10 24,000.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดูโปร (ประเทศไทย)/
24,000.10

บจก.ดูโปร (ประเทศ
ไทย)/24,000.10

เป็นผู้จัดจําหน่าย
และซ่อมแซม
เครื่องพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอลยี่ห้อ   
ดูโปร

ใบสั่งจ้างเลขที่
33/2561,            
 26 เม.ย. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  30 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ ศึกษาดูงาน   
ณ จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดสตูล

60,000.- 60,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ริช แอนด์ เบสท์ 
แทรฟเวิล/60,000.-

บจก. ริช แอนด์ เบสท์ 
แทรฟเวิล/60,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
34/2561,            
 20 เม.ย. 61

6 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ ศึกษาดูงาน   
ณ จังหวัดกระบี่และ
จังหวัดพังงา

65,000.- 65,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. วรายศ ทัวร์/
65,000.-

บจก. วรายศ ทัวร์/
65,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
35/2561,            
 20 เม.ย. 61

7 จัดซื้อลิฟต์โดยสาร     
จํานวน 2 ชุด

4,000,000.- 4,000,000.- ประกาศเชิญชวน
e-market

1) บจก. ลัคกี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย)/
3,999,000.-

บจก. ไพโอเนียร์ลิฟท์ 
แอนด์เครน/
2,900,000.-

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อ-ขายเลขที่
1/2561,            
23 เม.ย. 61

2) บจก. ไพโอเนียร์ลิฟท์
แอนด์เครน/2,900,000.-
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วันที่  30 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

3) บจก. ดีแมท โปรดักส์/
3,950,000.-

4) บจก. ฮิตาชิ เอลลิ      
เวเตอร์ (ประเทศไทย)/
3,926,900.-

8 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(รถเข็น)

49,434.- 49,434.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. กู๊ด คาร์ท โปรดักส์/
49,434.-

บจก. กู๊ด คาร์ท โปร
ดักส์/49,434.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
45/2561,            
 11 เม.ย. 61

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน        
(วัสดุคงคลัง)

13,935.68 13,935.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เบญกรุ๊ป/
13,935.68

บจก. เบญกรุ๊ป/
13,935.68

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
46/2561,            
 17 เม.ย. 61
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ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
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งบประมาณ
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ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
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แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

10 ซื้อแผ่นยางกันลื่นห้องน้ํา 48,150.- 48,150.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. บางกอก พีวีเอส/
48,150.-

บจก. บางกอก พีวีเอส/
48,150.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
47/2561,            
 17 เม.ย. 61

11 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,443.70 23,443.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. บูทเทค/23,443.70 บจก. บูทเทค/
23,443.70

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
49/2561,            
 24 เม.ย. 61

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

วันที่  30 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ ศึกษาดูงาน  
เกาะรัตนโกสินทร์ 
กรุงเทพมหานคร

18,000.- 18,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
18,000.-

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
18,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
36/2561,3 พ.ค. 61

2 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศและรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ ศึกษาดูงาน
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด
สุโขทัย

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

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
70,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
37/2561,3 พ.ค. 61

3 จ้างเหมารถตู้โดยสาร    
ปรับอากาศ ศึกษาดูงาน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  
กทม. และโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม

15,000.- 15,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
15,000.-

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
15,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
38/2561,3 พ.ค. 61
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วันที่  31 พฤษภาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

4 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ     
นค 2373 นฐ

5,350.- 5,350.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮั้วเจริญการไฟฟ้า/
5,350.-

ร้านฮั้วเจริญการไฟฟ้า/
5,350.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรงและเป็นผู้มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ใบสั่งจ้างเลขที่
39/2561,8 พ.ค. 61

5 จ้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตและ
ติดตั้งประตูทางเข้าด้านข้าง 
สคบศ.

36,594.- 36,594.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฉัตรไชยชนะกิจ/
36,594.-

หจก. ฉัตรไชยชนะกิจ/
36,594.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรงและเป็นผู้มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ใบสั่งจ้างเลขที่
41/2561,23 พ.ค. 61

6 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ ศึกษาดูงาน
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี 
จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร

20,000.- 20,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
20,000.-

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
20,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
42/2561,21 พ.ค. 61

7 ซื้ออุปกรณ์ชาร์จถ่านและ
ถ่านชาร์จ

18,040.- 18,040.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เบญกรุ๊ป/18,040.- บจก. เบญกรุ๊ป/18,040.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
50/2561,4 พ.ค. 61

วันที่  31 พฤษภาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
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แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

8 ซื้อชุดดรัมเครื่องพิมพ์ 5,564.- 5,564.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เบญกรุ๊ป/5,564.- บจก. เบญกรุ๊ป/5,564.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
51/2561,7 พ.ค. 61

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

หจก. วีเอสนครปฐม/
13,500.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
48/2561,28 พ.ค. 61

10 ซื้อแผ่นยางกันลื่นห้องน้ํา 43,335.- 43,335.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. บางกอก พีวีเอส/
43,335.-

บจก. บางกอก พีวีเอส/
43,335.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
52/2561,30 พ.ค. 61
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
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ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

วันที่  31 พฤษภาคม 2561


