
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ํา    
บนกันสาดอาคาร           
เฉลิมพระเกียรติ

6,000.- 6,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ พาณิชย์/
6,000.-

ร้านก่อเกียรติ พาณิชย์/
6,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
1/2562,2 ต.ค. 61

2 จ้างพิมพ์เอกสารแนะนํา
หน่วยงาน

20,000.- 20,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค./
20,000.-

องค์การค้าของ สกสค./
20,000.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
2/2562,9 ต.ค. 61

3 จ้างซ่อมบํารุงลิฟต์โดยสาร 24,000.- 24,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.โคเน่/24,000.- บมจ.โคเน่/24,000.- เป็นผู้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
และเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
3/2562,19 ต.ค. 61

4 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร  
ยี่ห้อ SHARP

40,767.- 40,767.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไนซ์ อินเตอร์       
ซัพพลาย/40,767.-

หจก.ไนซ์ อินเตอร์    
ซัพพลาย/40,767.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
4/2562,24 ต.ค. 61

5 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นค 
2373 นครปฐม

17,013.- 17,013.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮั้วเจริญการไฟฟ้า/
17,013.-

ร้านฮั้วเจริญการไฟฟ้า/
17,013.-

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
5/2562,24 ต.ค. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  31 ตุลาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นค 
2917 นครปฐม

6,698.20 6,698.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮั้วเจริญการไฟฟ้า/
6,698.20

ร้านฮั้วเจริญการไฟฟ้า/
6,698.20

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
6/2562,24 ต.ค. 61

7 จ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคาร

3,182,000.- 3,182,000.- 1) หจก.ยูเนี่ยนเปอร์
เฟคท์/3,105,578.70

ราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่
1/2562,26 ต.ค. 61

2) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เอ็ม.วาย.
เซอร์วิส/3,100,000.-

3) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์
เทค/2,904,000.-

4) บจก.เค.เอส.ซี.        
คลีนนิ่งเซอร์วิส/
2,989,152.-

5) บจก.ไดมอนด์ แคร์ 
เซอร์วิส/2,970,720.-

บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค/
2,904,000.-

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่  31 ตุลาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6) บจก.คลีนเนอร์รี่/   
3,170,240.-

7) บจก.ไนซ์ เนทเวิร์ค/
2,989,000.-

8) บจก.มัดชา เซอร์วิส/  
 3,181,344.-

8 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย

1,329,000.- 1,329,000.- 1) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เอ็ม.วาย.
เซอร์วิส./1,250,000.-

ราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่
2/2562,24 ต.ค. 61

2) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้/
1,320,773.76

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บจก. รักษาความ
ปลอดภัย ที.เอส/
1,116,000.-

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  31 ตุลาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

3) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย ดี.ซี.เอ. ซีเคียว
ริตี้การ์ด/1,152,000.-

4) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เจวี อินเตอร์
การ์ด/1,269,542.-

5) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะ
ระ/1,296,000.-

6) บจก.รักษาความ
ปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริ
คอร์/1,389,600.-

7) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เจ้าพระยา
ป้องกันภัย/1,300,000.-

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

วันที่  31 ตุลาคม 2561

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

8) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย สันติราษฎร์/
1,198,008.-

9) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เอส.เอ็น.วี.
การ์ด/1,224,165.60.-

 

10) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย ที.เอส/
1,116,000.-

9 จ้างเหมาบริการดูแล
บํารุงรักษาต้นไม้ ฯ

888,000.- 888,000.- 1) บจก.ราชาโยค /
858,135.-

ร้านประดับดาว/
802,929.60

ราคาต่ําสุดอันดับที่ 2 สัญญาจ้างเลขที่
3/2562,24 ต.ค. 61

2) บจก.รักษาความ
ปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ /
862,848.-

วันที่  31 ตุลาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

-5-

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

3) บจก.เอส เอ คลีน/
802,929.60

4) หจก.ธ.ภูมิทัศน์/
887,244.-

5) ร้านประดับดาว/
815,340.-

6) นางไมล์ เทียมแก้ว/
821,760.-

10 359,520.- 359,520.- วิธีเฉพาะเจาะจง 1) บมจ. ทริปเปิลที    
บรอดแบนด์/282,480.-

ราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่
4/2562,25 ต.ค. 61

2) บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต
 คอร์ปอเรชั่น/
398,040.-3) บมจ.กสท 
โทรคมนาคม/ 
221,682.60
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  31 ตุลาคม 2561

ลําดับ
ที่

เช่าใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

บมจ.กสท 
โทรคมนาคม/
221,682.60



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

11 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า            
(เมนเบรกเกอร์)

1,540.80 1,540.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยมงคลการ
ไฟฟ้า/1,540.80

บจก.ไทยมงคลการ
ไฟฟ้า/1,540.80

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
1/2562,4 ต.ค. 61

12 ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ทีวี 37,990.- 37,990.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยวัฒนาแอร์/
37,990.-

บจก.ไทยวัฒนาแอร์/
37,990.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
2/2562,5 ต.ค. 61

13 ซื้อน้ําดื่มขวดพลาสติก 9,000.- 9,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีเอส นครปฐม/
9,000.-

หจก.วีเอส นครปฐม/
9,000.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
3/2562,5 ต.ค. 61

14 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ 7,000.- 7,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจินดารัตน์          
เอ็กซ์เพรส/7,000.-

ร้านจินดารัตน์         
เอ็กซ์เพรส/7,000.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
4/2562,5 ต.ค. 61

15 ซื้อถังขยะ 12,069.40 12,069.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บางกอก พีวีเอส/
12,069.40

บจก.บางกอก พีวีเอส/
12,069.40

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
5/2562,8 ต.ค. 61

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สายพาน
ลําเลียงกระดาษ

4,990.- 4,990.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย/4,990.-

หจก.โปรวายเดอร์      
ซัพพลาย/4,990.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
6/2562,19 ต.ค. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  31 ตุลาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

17 ซื้อป้ายสอดกระดาษ A4 8,988.- 8,988.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีพีแอล (ไทย-ดิส
เพลย์) แอนด์ ซัพพลาย/
8,988.-

บจก.บีพีแอล (ไทย-ดิส
เพลย์) แอนด์ ซัพพลาย/
8,988.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
7/2562,19 ต.ค. 61

18 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน        
ปี งปม.2562

10,950.- 10,950.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายลํายอง จันทร์จินดา/
10,950.-

นายลํายอง จันทร์
จินดา/10,950.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
8/2562,24 ต.ค. 61

19 ซื้อถังขยะแยกประเภท 26,215.- 26,215.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชินเตอร์โปรดักส์/
26,215.-

บจก. ชินเตอร์โปรดักส์/
26,215.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
9/2562,29 ต.ค. 61

20 ซื้อขาแขวนชุดแอลซีดีทีวี     
 65 นิ้ว

1,800.- 1,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยวัฒนาแอร์/
1,800.-

บจก.ไทยวัฒนาแอร์/
1,800.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
10/2562,29 ต.ค. 61

21 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (เมกเนติกส์, 
ไทม์เมอร์)

5,778.- 5,778.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยมงคลการ
ไฟฟ้า/5,778.-

บจก.ไทยมงคลการ
ไฟฟ้า/5,778.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
11/2562,29 ต.ค. 61

22 ซื้อ license ของโปรแกรม 
Antivirus

14,500.- 14,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์       
ซัพพลาย/14,500.-

หจก.โปรวายเดอร์     
ซัพพลาย/14,500.-

เป็นผู้ขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
12/2562,31 ต.ค. 61

-8-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  31 ตุลาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

23 ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ LED 
OUTDOOR พร้อมติดตั้ง

800,000.- 800,000.- ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

1) บจก.แซนดี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็นเตอร์
ไพร์ส/720,000.-

ราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่
1/2562,29 ต.ค. 61

2) บจก.ดีเซ็นทรัลไลซต์/
750,000.-

3) บจก.ไอซ์ แอลอีดี/
550,000.-

-9-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  31 ตุลาคม 2561

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บจก.ไอซ์ แอลอีดี/
550,000.-


