
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1 จ้างรถเครนยกต้นไม้ 5,000.- 5,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรไชยชนะกิจ/
5,000.-

หจก.ฉัตรไชยชนะกิจ/
5,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
59/2561,8 ส.ค. 61

2 ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ ไปจ.พิษณุโลก

12,000.- 12,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
12,000.-

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
12,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
60/2561,8 ส.ค. 61

3 ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ ไป รร.สวน
กุหลาบวิทยาลัย

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

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
15,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
61/2561,15 ส.ค. 61

4 จ้างเขียนโปรแกรมออก
ใบเสร็จรับเงินของ สคบศ.

13,000.- 13,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายชวลิต วังตระกูล/
13,000.-

นายชวลิต วังตระกูล/
13,000.-

เป็นผู้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

ใบสั่งจ้างเลขที่
62/2561,20 ส.ค. 61

5 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับ
อากาศ รับส่งคณะทํางาน
จัดบูธนิทรรศการฯ

19,800.- 19,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
19,800.-

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
19,800.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
63/2561,24 ส.ค. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  31 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
สันกาวคู่มือผู้เข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตร
ศึกษานิเทศก์

21,368.- 21,368.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
21,368.-

หจก. ส.นรินทร์ทัวร์/
21,368.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
64/2561,24 ส.ค. 61

7 จ้างจัดทําบูธนิทรรศการ
แถลงผลงาน

41,195.- 41,195.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งโฆษณา/
41,195.-

ร้านหนึ่งโฆษณา/
41,195.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
65/2561,24 ส.ค. 61

8 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
สันกาวหลักสูตรศึกษานิเทศก์

42,551.- 42,551.- วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพจนา เชยพร/
42,551.-

นางสาวพจนา เชยพร/
42,551.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
66/2561,24 ส.ค. 61

9 ซื้อวัสดุจัดซุ้มเฉลิม        
พระเกียรติ

18,000.- 18,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แดนไทย             
ไฟเบอร์กลาส/18,000.-

หจก.แดนไทย             
ไฟเบอร์กลาส/18,000.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
67/2561,7 ส.ค. 61

10 ซื้อเครื่องมือ-อุปกรณ์ 12,258.- 12,258.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/12,258.- ร้านยินดีพานิช/12,258.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
68/2561,9 ส.ค. 61

11 ซื้อวัสดุงานฝึกอบรม 9,052.20 9,052.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบญกรุ๊ป/9,052.20 บจก.เบญกรุ๊ป/9,052.20 เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
69/2561,20 ส.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  31 สิงหาคม 2561
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

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

หจก.วีเอสนครปฐม/
13,500.-

เป็นผู้ขายโดยตรง
และเป็นผู้ขายรายเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
70/2561,22 ส.ค. 61

12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6,100.- 6,100.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/6,100.-

หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/6,100.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
71/2561,22 ส.ค. 61

13 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 9,490.- 9,490.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/9,490.-

หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/9,490.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
72/2561,22 ส.ค. 61

14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1,177.- 1,177.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า/
1,177.-

บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า/
1,177.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
73/2561,31 ส.ค. 61

15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 13,700.- 13,700.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/ 
13,700.-

หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/ 
13,700.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
74/2561,29 ส.ค. 61

16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 15,600.- 15,600.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/15,600.- ร้านยินดีพานิช/15,600.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
75/2561,29 ส.ค. 61

วันที่  31 สิงหาคม 2561
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 22,500.- 22,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/ 
22,500.-

หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/ 
22,500.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
76/2561,31 ส.ค. 61

18 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 5,302.92 5,302.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบญกรุ๊ป/5,302.92 บจก.เบญกรุ๊ป/5,302.92 เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
77/2561,31 ส.ค. 61

19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 11,565.- 11,565.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช/11,565.- ร้านยินดีพานิช/11,565.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
78/2561,31 ส.ค. 61

-4-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  31 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1 ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ ไป จ.บึงกาฬ

14,000.- 14,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายนรินทร์  ภูมิถาวร/
14,000.-

นายนรินทร์  ภูมิถาวร/
14,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
67/2561,5 ก.ย. 61

2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12,200.- 12,200.- วิธีเฉพาะเจาะจง อู๋อิเลคทรอนิค/12,200.- อู๋อิเลคทรอนิค/12,200.- เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
68/2561,12 ก.ย. 61

3 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต์
โดยสาร ยี่ห้อ KONE

13,963.50 13,963.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โคเน่/13,963.50 บมจ. โคเน่/13,963.50 เป็นผู้มีความสามารถ
 ในการปฏิบัติงาน
และเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
69/2561,18 ก.ย. 61

4 จ้างพิมพ์หนังสือรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการ
ปรองดองและสมานฉันท์ฯ

71,690.- 71,690.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ซีทีเอสพี พริ้นท์ /
71,690.-

บจก. ซีทีเอสพี พริ้นท์ /
71,690.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
70/2561,18 ก.ย. 61

5 จ้างขุดลอกท่อระบายน้ํา 50,000.- 50,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจํากลางนครปฐม/
50,000.-

เรือนจํากลางนครปฐม/
50,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
71/2561,19 ก.ย. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 60,020.- 60,020.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์      
ซัพพลาย(2001)/ 
60,020.-

หจก.โปรวายเดอร์      
ซัพพลาย(2001)/ 
60,020.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
79/2561,13 ก.ย. 61

7 ซื้อของที่ระลึกในการศึกษา
ดูงาน

22,470.- 22,470.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบูมโทรฟีย์/22,470.- ร้านบูมโทรฟีย์/22,470.- เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
80/2561,13 ก.ย. 61

8 ซื้อเครื่องนาฬิกาและ
นาฬิกาแขวน

18,853.40 18,853.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. แลนเด็กซ์ พรีซิชั่น/
๑๘,๘๕๓.๔๐

บจก. แลนเด็กซ์ พรี
ซิชั่น/๑๘,๘๕๓.๔๐

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
81/2561,14 ก.ย. 61

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 80,120.- 80,120.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/ 
80,120.-

หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/ 
80,120.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
82/2561,21 ก.ย. 61

10 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า 161,142.- 161,142.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยมงคลการ
ไฟฟ้า/161,142.-

บจก.ไทยมงคลการ
ไฟฟ้า/161,142.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
83/2561,25 ก.ย. 61

11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
กระดาษเช็ดมือ

125,282.- 125,282.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ธนวัลเปเปอร์/
125,282.-

บจก. ธนวัลเปเปอร์/
125,282.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
84/2561,25 ก.ย. 61

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

-2-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 158,910.- 158,910.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/ 
158,910.-

หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย(2001)/ 
158,910.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
85/2561,25 ก.ย. 61

13 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า     
(หลอดไฟ LED)

30,816.- 30,816.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ราชาชนะ         
ซัพพลาย/30,816.-

หจก. ราชาชนะ         
ซัพพลาย/30,816.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
86/2561,26 ก.ย. 61

14 1,398,800.- 1,398,800.- 1) บจก. วีบี คอนโทรล 
ซิสเท็ม/1,368,744.-

ราคาต่ําสุด สัญญาซื้อเลขที่
4/2561,18 ก.ย. 61

2) บจก. พี.เอส.สมาร์ท 
เทคโนโลยี/1,395,000.-

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

บจก. วีบี คอนโทรล     
ซิสเท็ม/1,368,744.-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่  28 กันยายน 2561

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

-3-

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ชุดไมค์ประชุม 
ดิจิตอล


