
แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วันที่ 31 มีนาคม 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

๑ ซื้อพัดลมดูดอากาศ
พร้อมติดตั้ง 

๕,๑oo.oo ๕,๑oo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ก่อเกียรติ พาณิชย์/
5,100.00 

ก่อเกียรติ พาณิชย์/
5,100.00 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๓/๒๕๖๒   
๕ มี.ค.๒๕๖๒ 

๒ น้ําดื่มขวดพลาสติก  ๑๓,๔๒๕.oo ๑๓,๔๒๕.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.วีเอส นครปฐม/
๑๓,๔๒๕.oo                               

หจก.วีเอส นครปฐม /
๑๓,๔๒๕.oo  

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ 
๗ มี.ค.๒๕๖๒ 

          บริษัท สยามปิรามิด 
จํากัด/ ๑๓,๕oo.oo 

      

๓ ซื้อวัสดุสําหรับการ   
เข้าค่ายลูกเสือ 

๙,๖๘๓.oo ๙,๖๘๓.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

 บจก.ประสานวรรณ/ 
๙,๖๘๓.oo     

 บจก.ประสานวรรณ/ 
๙,๖๘๓.oo 

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕/๒๕๖๒  
๒๗ มี.ค.๒๕๖๒ 

           บจก.กวงเซียมล้ง/       
๑๑,o๒๑.oo 

      

          ร้านนิพนธ์พาณิชย์/        
๑o,๘๖o.oo 

      

         
         
  

 
 
 

       



 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

๔ ซื้อวัสดุสําหรับการ
ฝึกอบรม 

๑o,๑๔๒.oo ๑o,๑๔๒.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสเก้าท์ บี/๑o,๑๔๒.oo                   ร้านสเก้าท์ บี/๑o,๑๔๒.oo  ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖/๒๕๖๒  
๒๗ มี.ค.๒๕๖๒ 

        ร้าน เดอะโอเพ่น ฟรอก/
๑๒,๑๑๔.oo 

    

        ร้าน ไตเตอร์ พีเพิ่ล/      
๑๓,o๒o.oo 

    

๕ ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
เอกสาร  

๓๘,๙๔๘.oo  ๓๘,๙๔๘.oo  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซส
โซรี จํากัด/๓๘,๙๔๘.oo                     

บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซ
รี จํากัด/๓๘,๙๔๘.oo                     

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๗/๒๕๖๒ 
๒๗ มี.ค.๒๕๖๒ 

          บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ 
จํากัด/๔๓,o๑๔.oo 

      

๖ ซื้อน้ําดื่มขวดพลาสติก ๑o,๕oo.oo ๑o,๕oo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.วีเอส นครปฐม/       
๑o,๕oo.oo 

หจก.วีเอส นครปฐม/       
๑o,๕oo.oo 

เป็นผู้ขายราย
เดิม 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๘/๒๕๖๒ 
๒๗ มี.ค.๒๕๖๒ 

บริษัท สยามปิรามิด จํากัด 
/๑o,๕oo.oo 

  

๗ ซื้อยางรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กฉ 
7436 นครปฐม 
พร้อมติดตั้ง 

๑๓,ooo.oo ๑๓,ooo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บจก.สุพรยางยนต์ (2559) 
/๑๓,ooo.oo                                

บจก.สุพรยางยนต์ (2559)  
/๑๓,ooo.oo                                

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๙/๒๕๖๒  
๒๗ มี.ค.๒๕๖๒ 

        ร้านไร่ขิง ออโตไทร/  
๑๓,๙๑o.oo 

      

๘ จ้างแก้ไขม่านปรับแสง 
พร้อมติดตั้ง 

๒๔,ooo.oo ๒๔,ooo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

พรรณรายณ์ เฮ้าซิ่ง/
24,000.00 

พรรณรายณ์ เฮ้าซิ่ง/
24,000.00 

เป็นผู้ให้บริการ
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๔/
๒๕๖๒  ๕ มี.ค.๒๕๖๒ 



 
 
 

 
 

       

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
๙ จ้างเหมารถตู้โดยสาร

ปรับอากาศ 
๘,ooo.oo ๘,ooo.oo วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก. ส.นรินทร์ ทัวร์/     
๘,ooo.oo  

หจก. ส.นรินทร ์ทัวร์/      
๘,ooo.oo 

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่๓๕/๒๕๖๒   
๗ มี.ค.๒๕๖๒ 

          บริษัท วิชัย แทรเวล
เซอร์วิส จํากัด/๑
o,ooo.oo 

      

๑o จ้างซ่อมรถยนต์
ราชการ 5177 นฐ 

๕,๖๓๗.๓o ๕,๖๓๗.๓o วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ 
นครปฐม จํากัด/
5,637.30 

บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ 
นครปฐม จํากัด/5,637.30 

เป็นผู้ให้บริการ
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๖/
๒๕๖๒ ๗ มี.ค.๒๕๖๒ 

๑๑ จ้างซ่อมรถยนต์
ราชการ กฉ 7436 
นฐ 

๘,๙๘o.oo ๘,๙๘o.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บจก.สุพรยางยนต์ 
(2559)/ ๘,๙๘o.oo                                                                    

บจก.สุพรยางยนต์ (2559)/ 
๘,๙๘o.oo 

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๗/
๒๕๖๒ ๒๗ มี.ค.๒๕๖๒ 

          บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ 
นครปฐม จํากัด/
๑๑,๔๘๑.๑o 

      

๑๒ จ้างเหมารถโดยสาร
ปรับอากาศไปค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ 

๒๖,ooo.oo ๒๖,ooo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ส.นรินทร์ ทัวร์/    
๒๖,ooo.oo                                                

หจก. ส.นรินทร์ ทัวร์/    
๒๖,ooo.oo   

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๘/
๒๕๖๒ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๒ 

        บจก. ป.โชคไพลิน แทร
แวลจํากัด/๒๘,ooo.oo 

      

        บจก. ธนวัฒน์ ทัวร์/      
๒๘,ooo.oo 

      

 

 



 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วันที่ 30 เมษายน 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
และราคาที่เสนอ 

๑ ซื้อวัสดุจัดซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ 

๑๓,๗๖o.oo ๑๓,๗๖
o.oo 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี 
จํากัด/๑๓,๗๖o.๒o              

บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซ
รี จํากัด/๑๓,๗๖o.๒o              

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔o/๒๕๖๒   
๑๘ เม.ย.๒๕๖๒ 

          บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ 
จํากัด/๑๘,๕oo.oo 

      

๒ ซื้อสบู่เหลวบรรจุขวด ๔๗,๕๗๒.๒o ๔๗,๕๗๒.๒
o 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บจก.ออลวันเฮียร์ จํากัด /
๔๗,๕๗๒.๒o                     

บจก.ออลวันเฮียร์ จํากัด /
๔๗,๕๗๒.๒o                    

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๑/๒๕๖๒   
๒๓ เม.ย.๒๕๖๒ 

          บจก.ไฮบริด อินดัสทรี 
จํากัด/ ๔๘,๔๕๔.oo 

      

๓ จ้างตกแต่งสถานที่
การจัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 

๑๖,๒oo.oo ๑๖,๒
oo.oo 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบ้านดอกไม้สามพราน/
๑๖,๒oo.oo 

ร้านบ้านดอกไม้สามพราน/
๑๖,๒oo.oo 

เป็นผู้ให้บริการ
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๙/
๒๕๖๒  ๒๒ เม.ย.๒๕๖๒ 

๔ จ้างเหมารถโดยสาร
ไป จ.ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี 

๘๓,ooo.oo ๘๓,ooo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. ส.นรินทัวร์/         
๘๓,ooo.oo                            

หจก. ส.นรินทัวร์/         
๘๓,ooo.oo                               

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔o/
๒๕๖๒  ๒๕ เม.ย.๒๕๖๓ 

        

ป.โชคไพลิน แทรแวล/    
๘๙,ooo.oo     

        

บจก. พงษ์รุ่งเรือง     ทรานส
ปอต/๘๙,ooo.oo       



 

 แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 45,983.25 45,983.25 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซส
โซรี จํากัด/๔๕,๙๘๓.๒๕           

บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี 
จํากัด/๔๕,๙๘๓.๒๕            

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๒/๒๕๖๒   
๑ พ.ค.๒๕๖๒ 

          บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ 
จํากัด/๕๑,๗๘๘.oo 

      

๒ ซื้อเครื่องแปลง
สัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ 

๑o,๘oo.oo ๑o,๘oo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายบัญชา นุ้ยมัย/         
๑o,๘oo.oo                               

นายบัญชา นุ้ยมัย/๑o,๘
oo.oo                               

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๓/๒๕๖๒   
๒๔ พ.ค.๒๕๖๒ 

        บจก. อีซีเทล อินเตอร์
เนชั่นแนล/๑๒,๘oo.oo 

      

๓ ซื้อของที่ระลึก 
(ศึกษาดูงานประเทศ
จีน 15 ชุด) 

๒๒,๕oo.oo ๒๒,๕oo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านจิราวรรณ เบญจรงค์/
๒๒,๕oo.oo                                

ร้านจิราวรรณ เบญจรงค์/
๒๒,๕oo.oo                                

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๔/๒๕๖๒   
๒๔ พ.ค.๒๕๖๒ 

        ร้านเฉลิมรัตน์ เบญจรงค์/
๒๗,ooo.oo 

      

 

 

 

 



ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
๘ จ้างเหมารถยนต์

โดยสารปรับอากาศ 
ไปยัง จ.นครพนม      
จ.สกลนคร 

๕๕,ooo.oo  ๕๕,ooo.oo  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.พิษณุทัวร์ 2015/      
๕๕,ooo.oo                                                       

หจก.พิษณุทัวร์ 2015/      
๕๕,ooo.oo                                                       

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๓/
๒๕๖๒ ๑๗ พ.ค.๒๕๖๒ 

        นางกาญจนา หัน
ประดิษฐ์/๕๗,๕oo.o0    

      

        นางวิกานดา เพียรบุญ/    
๖o,ooo.oo 

      

๙ จ้างเหมารถยนต์
โดยสารปรับอากาศ 
ไปยัง บมจ. เค.ที.
เอส.เทคโนโลยี 

๒o,ooo.oo ๒o,ooo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ส.นรินทร์ ทัวร์/       
๒o,ooo.oo                                                     

หจก.ส.นรินทร์ ทัวร์/         
๒o,ooo.oo                          

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๔/
๒๕๖๒ ๒๒ พ.ค.๒๕๖๒ 

        บจก.บุญรอดเซอร์วิส/    
๒๒,ooo.oo   

      

        บจก. ป.โชคไพลิน แทร
แวล/ ๒๒,ooo.oo 

      

๑o จ้างเหมารถยนต์
โดยสารปรับอากาศ 
จ.อุดรธานี 

๕o,ooo.oo    ๕o,ooo.oo    วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.แม่ศรีทราเวล/        
๕o,ooo.oo                                

หจก.แม่ศรีทราเวล/           
๕o,ooo.oo                                

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๕/
๒๕๖๒  ๒๓ พ.ค.๒๕๖๒ 

        หจก. ธัญวรัตน์ ทราเวล/ 
๕๕,ooo.oo 

      

 

 

 

 

 

 



ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
๑๑ จ้างเหมารถยนต์

โดยสารปรับอากาศ 
ไปจ.สระบุรี 
เพชรบูรณ์และ
พิษณุโลก 

๙๘,ooo.oo  ๙๘,ooo.oo  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ส.นรินทร์ ทัวร์/     
๙๘,ooo.oo                                                                        

หจก.ส.นรินทร์ ทัวร์/       
๙๘,ooo.oo                                                                        

ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๖/
๒๕๖๒  ๓o พ.ค.๒๕๖๒ 

        บจก. ป.โชคไพลิน แทร
แวล /๑๑o,ooo.oo    

      

        บจก. ธนวัฒน์ ทัวร์/      
๑๑o,ooo.oo    

      

๑๒ จ้างซ่อมแอร์ รถยนต์
ราชการ นค 2917 
นฐ 

๘,๔๕๓.oo ๘,๔๕๓.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บจก ฮั้วเจริญการไฟฟ้า/
๘,๔๕๓.oo 

บจก ฮั้วเจริญการไฟฟ้า/
๘,๔๕๓.oo 

เป็นผู้ให้บริการ
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๗/
๒๕๖๒ ๓o พ.ค.๒๕๖๒ 

๑๓ จ้างเหมาบริการ
พนักงานธุรการ 

๔๒,๙oo.oo ๔๒,๙oo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวนริศรา น้อย
ประชา/๔๒,๙oo.oo 

นางสาวนริศรา น้อยประชา/
๔๒,๙oo.oo 

เป็นผู้ให้บริการ
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๘/
๒๕๖๒ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๒ 

๑๔ งานจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

๓๘,๘oo.oo ๓๘,๘oo.oo วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู๋อิเล็กทรอนิค/๓๘,๘
oo.oo 

อู๋อิเล็กทรอนิค/๓๘,๘oo.oo เป็นผู้ให้บริการ
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๙/
๒๕๖๒ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๒ 

 


