แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ประจาปีงบประมาณ 2563)
สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ลาดับ

เรื่อง

วงเงินที่ซื้อ/จ้าง

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

จานวนเงิน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

1.

จัดซื้อกระเช้าแสดงความยินดี จานวน 1
กระเช้า

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

2.

จัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ

9,512.30

9,512.30

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.เอส.ที.เซอร์วิสเซส (2000)
จากัด

3.

จัดจ้างทาหนังสือพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
จานวน 1,500 เล่ม

98,440.00

98,440.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เว่ยฟา จากัด

4.

เช่าใช้บริการวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Co-Lacation) สาหรับสถานที่ตั้งหลัก
(Data Center:DC Site) และสถานที่ตั้ง
รอง (Disaster Recovery Site: DR Site)
ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ปีงบประมาณ
2563

666,396.00

666,396.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จากัด (มหาชน)

666,396.00 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

5.

จัดจ้างพิมพ์ใบปลิว QR CODE จานวน
10,000 แผ่น
จัดจ้างทา Roll up และ Print inkjet
จานวน 2 ชุด

16,050.00

16,050.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หมึกพิมพ์เพรส จากัด

16,050.00 บริษัท หมึกพิมพ์เพรส จากัด

12,882.80

12,882.80

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอด ออน จากัด

7.

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 จานวน
200 รีม

17,548.00

17,548.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ กระดาษไทย จากัด

17,548.00 บริษัท ผลิตภัณฑ์ กระดาษไทย
จากัด

17,548.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0129/2563 ลว.13 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63

8.

จัดซื้อกระดาษชาระม้วนใหญ่ จานวน 10
กล่อง กระดาษเช็ดมือ จานวน 6 กล่อง

12,412.00

12,412.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เบอเดนซัพพลาย

12,412.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เบอเดนซัพ
พลาย

12,412.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0130/2563 ลว.18 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63

9.

จัดจ้างงานพิมพ์ระบบ INKJET/ป้ายติด
Backdrop พร้อมค่าติดตั้ง จานวน 1 งาน

6,420.00

6,420.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใส่ลายป้ายสีการพิมพ์ จากัด

6,420.00 บริษัท ใส่ลายป้ายสีการพิมพ์
จากัด

6,420.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0131/2563 ลว.18 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63

10.

จัดจ้างผลิตน้าดื่มตราโลโก้สถาบัน ขนาด
350 มล. จานวน 1 งาน

11,609.50

11,609.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม เอ็น ไวรอนเมนท์ จากัด

11,609.50 บริษัท เอ็ม เอ็น ไวรอนเมนท์
จากัด

11,609.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0132/2562 ลว.19 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63

11.

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการ
ดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

1,550,000.00

1,550,000.00

วิธีคัดเลือก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โดย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)

6.

1,640.00 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

1,640.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

9,512.30 บริษัท ซี.เอส.ที.เซอร์วิสเซส
(2000) จากัด

9,512.30 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0124/2563 ลว.3 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63

98,440.00

12,882.80

1,550,000.00

บริษัท เว่ยฟา จากัด

บริษัท แอด ออน จากัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(โดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บร.627/63ขออนุมัติ
จัดซื้อของที่ระลึก
(กระเช้าดอกไม้ ) จานวน
1 กระเช้า และยืมเงิน
ทดรองจ่าย

98,440.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0125/2563 ลว.4 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63
666,396.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.016/2563 ลว.1
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
ก.พ 63

16,050.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0126/2563 ลว.6 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63
12,882.80 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0128/2563 ลว.13 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63

1,550,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.017/2563 ลว.3
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
ก.พ 63

้ จัดจ ้างรายเดือนปี งบ 63 ประจาเดือนก.พ.63
สรุปจัดซือ

ลาดับ

เรื่อง

วงเงินที่ซื้อ/จ้าง

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

12.

ขออนุมัติจัดทาเสื้อเพื่อจัดกิจกรรม สคช.
CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 150 ตัว
และยืมเงินทดรองจ่าย

24,370.00

24,370.00

เฉพาะเจาะจง

X Sport shop

13.

ค่าจัดจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
จานวน 2 คัน ใช้งานวันที่ 28 ก.พ 63
เส้นทางจากอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถึง
บางขุนเทียน
จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 42 รายการ

14,000.00

14,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มายเวย์ แทรเวล จากัด

14,000.00 บริษัท มายเวย์ แทรเวล จากัด

96,681.04

96,681.04

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

96,681.04

จัดจ้างทาLeaflet สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
จานวน 1,000 แผ่น

8,560.00

8,560.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หมึกพิมพ์เพรส จากัด

14.
15.

24,370.00

X Sport shop

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

จานวนเงิน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

24,370.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา บร.727/63 ลว.21 ก.พ 63
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน)

8,560.00 บริษัท หมึกพิมพ์เพรส จากัด
รวม

14,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0133/2563 ลว.21 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63

96,681.04 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0134/2563 ลว.24 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63
8,560.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0135/2563 ลว.25 ก.พ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63
2,546,521.64

้ จัดจ ้างรายเดือนปี งบ 63 ประจาเดือนก.พ.63
สรุปจัดซือ

