แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 (ประจาปีงบประมาณ 2563)
สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ลาดับ

เรื่อง

วงเงินที่ซื้อ/จ้าง

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ชื่อผู้เสนอราคา

1.

2.
3.

จัดจ้างทาไวนิล สาขาวิชาชีพก่อสร้าง
จานวน 3 ผืน และไวนิล สาขาวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและ
ร้านอาหาร จานวน 2 ผืน
จัดจ้างทาแผ่นพับสถาบัน ภาษาไทย
จานวน 10,000 แผ่น ภาษาอังกฤษ จานวน
1,000 แผ่น
จัดจ้างทาพัดพลาสติก จานวน 2,000 ชิ้น

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

จานวนเงิน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0088/2563 ลว.2 ธ.ค
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2562

7,222.50

7,222.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใส่ลาย-ป้ายสี การพิมพ์ จากัด

7,222.50

บริษัท ใส่ลาย-ป้ายสี การพิมพ์
จากัด

32,132.10

32,132.10

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนเชษฐ์ จากัด

32,132.10

บริษัท ธนเชษฐ์ จากัด

32,132.10 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

27,820.00

27,820.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อนันต์ พลาสติก พริ้นติ้ง จากัด

27,820.00

บริษัท อนันต์ พลาสติก พริ้น
ติ้ง จากัด

27,820.00 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

7,222.50

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0090/2563 ลว.3 ธ.ค

2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0089/2563 ลว.3 ธ.ค

2562

4.

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จานวน
200 รีม

17,548.00

17,548.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จากัด

17,548.00

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
จากัด

17,548.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0091/2563 ลว.9 ธ.ค
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2562

5.

จ้างจัดทาหนังสือเพื่อการจัดอบรม ISO
๙๐๐๑:๒๐๑๕

2,728.50

2,728.50

เฉพาะเจาะจง

หจก.ทริปเปิ้ล เอ ก๊อบปี้

2,728.50

หจก.ทริปเปิ้ล เอ ก๊อบปี้

2,728.50

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0092/2563 ลว.11 ธ.ค
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2562

6.

เช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (Leased Line) เส้นหลัก

385,200.00

385,200.00

e-bidding

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน)

385,200.00

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
จากัด (มหาชน)

7.

จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐาน
อาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิ
สติกส์ ระยะที่ 2
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ปีงบประมาณ
2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 36 เดือน

1,710,000.00

1,710,000.00

วิธีคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

1,710,000.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

1,710,000.00 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

3,790,000.00

3,790,000.00

วิธีคัดเลือก

สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย

3,790,000.00

สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศ
ไทย

3,790,000.00

e-bidding

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จา
กัด,บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลู่ชั่น (ประเทศไทย) จากัด,บริษัท
โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

3,513,600.00 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

วิธีคัดเลือก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,480,000.00 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

8.

9.

4,000,000.00

10.

จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
สิ่งแวดล้อม และสารอันตราย สาขาการ
จัดการของเสียอุตสาหกรรม

1,480,000.00

1,480,000.00

1,480,000.00

385,200.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.008/2563 ลว.4
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
ธ.ค 2562
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.009/2563 ลว.9

ธ.ค 2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.010/2563 ลว.16
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
ธ.ค 2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.011/2563 ลว.17

ธ.ค 2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.012/2563 ลว.19

ธ.ค 2562

้ จัดจ ้างรายเดือนปี งบ 63 ประจาเดือนธ.ค.62
สรุปจัดซือ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

8,292.50 บริษัท หมึกพิมพ์ เพรส จากัด

8,292.50

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0095/2563 ลว.16 ธ.ค
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2562

9,630.00 บริษัท หมึกพิมพ์ เพรส จากัด

9,630.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0094/2563 ลว.16 ธ.ค
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2562

4,171.01

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0098/2563 ลว.17 ธ.ค
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2562

จัดจ้างทา Print inkjet จานวน 1 งาน

1,626.40

1,626.40

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอด ออน จากัด

12.

จัดจ้างทา Leaflet สาขาวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม จานวน 1,000 แผ่น

8,292.50

8,292.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หมึกพิมพ์ เพรส จากัด

13.

จัดจ้างทา Leaflet สาขาวิชาชีพก่อสร้าง
จานวน 2,000 แผ่น

9,630.00

9,630.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หมึกพิมพ์ เพรส จากัด

4,171.01

4,171.01

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

4,171.01

บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน)

67,957.84

67,957.84

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ลเอ ก๊อปปี้

67,957.84

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ลเอ
ก๊อปปี้

67,957.84 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

64,200.00

64,200.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิ๊ฟธันเดอร์ จากัด

64,200.00

บริษัท กิ๊ฟธันเดอร์ จากัด

64,200.00 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

74,900.00

74,900.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามโพลีเน็ต จากัด

12,900.08

12,900.08

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

12,900.08

บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน)

12,900.08 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

81,855.00

81,855.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อะแดป ครีเอชั่น (ประเทศ
ไทย) จากัด

81,855.00

บริษัท อะแดป ครีเอชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

81,855.00 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

15,836.00

15,836.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดเบอเดน ซัพพลาย

15,836.00

ห้างหุ้นส่วนจากัดเบอเดน ซัพ
พลาย

15,836.00 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

2,000,000.00

วิธีคัดเลือก

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

14.
15.
16.
17.
18.
19.

จัดซื้อพัดลมทาวเวอร์ Hatari จานวน 2
เครื่อง
จัดจ้างทาหนังสือเพื่อการอบรมผู้ตรวจ
ประเมิน จานวน 800 เล่ม
จัดจ้างทาผ้ากันเปื้อน จานวน 1,000 ผืน
จัดจ้างทากระเป๋ากระสอบสาน PP ขาว
เคลือบมัน จานวน 5,000 ชิ้น
จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ
จัดจ้างสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถาบันฯ

20.

จัดซื้อกระดาษชาระม้วนใหญ่ จานวน 10
กล่อง กระดาษเช็ดมือ จานวน 10 กล่อง

21.

จ้างที่ปรึกษาโครงการสารวจความพึงพอใจ
ความเชื่อมั่ นของผู้ประกอบการต่อการ
ให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2563

0093/2563 ลว. 16
ธ.ค 2562

1,626.40

11.

1,626.40

บริษัท แอด ออน จากัด

74,900.00 บริษัท สยามโพลีเน็ต จากัด

2,000,000.00 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
รวม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0099/2563 ลว.17 ธ.ค

2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0097/2563 ลว.16 ธ.ค

2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0096/2563 ลว.16 ธ.ค

74,900.00 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0100/2563 ลว.18 ธ.ค

2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0103/2563 ลว.23 ธ.ค

2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0102/2563 ลว.23 ธ.ค

2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.013/2563 ลว.25

2,000,000.00 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

ธ.ค 2562

13,307,619.93

้ จัดจ ้างรายเดือนปี งบ 63 ประจาเดือนธ.ค.62
สรุปจัดซือ

