แบบ สขร. 1

ลําดับ

เรื่อง

วงเงินที่จะซื้อ
จะจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําป%งบประมาณ 2562
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค/การมหาชน)
เดือนมกราคม 2562
ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ
ชื่อผูเสนอราคา

1.
กระดาษถายเอกสาร SUPERME เอ 4

17,548.00

17,548.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ*กระดาษ
ไทย จํากัด

ราคาที่เสนอ
17,548.00

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือ
ผูที่ไดรับคัดเลือก
จํานวนเงิน
บริษัท ผลิตภัณฑ*
กระดาษไทย จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
โดยสรุป
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน

17,548.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

2.

มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน

จัดซื้อครุภัณฑ*คอมพิวเตอร* จํานวน 2 รายการ

1,100,000.00

1,100,000.00

e-bidding

บริษัท แทนเจอรีน จํากัด

1,071,498.00 บริษัท แทนเจอรีน จํากัด

1,071,498.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

3.

จ2างเผยแพรประชาสัมพันธ*ทางวิทยุกระจายเสียง
โครงการสงเสริมการรับรู2ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู
กลุมเปLาหมายปMงบประมาณ พ.ศ.2562

800,000.00

จ2างดําเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด2านการใช2ดิจิทัล
(Digital Literacy) ด2วยเครื่องมือคอมพิวเตอร*สากล
(IC3 Digital Literacy Certification)

5,000,000.00

จ2างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร* สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
(ฉบับปรับปรุง)

900,000.00

คาตอสัญญการเชาใช2โปรแกรม PRWIN จํานวน 1 ปM

7,704.00

800,000.00

e-bidding

บริษัท พลัสทรี มีเดีย จํากัด

620,000.00

บริษัท พลัสทรี มีเดีย
จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน

620,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

0112/2562 ลว.7 ม.ค
62
สคช.ม.017/2562 ลว
10 ม.ค 62

สคช.ม.018/2562 ลว
10 ม.ค 62

4.

5.

6.
7.
8.

9.

มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน

5,000,000.00

คัดเลือก

บริษัท เออาร*ไอที จํากัด

5,000,000.00 บริษัท เออาร*ไอที จํากัด

5,000,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

900,000.00

7,704.00

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

857,560.00

บริษัท จีซอฟท*โซลูชั่น
จํากัด

7,704.00

มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย

857,560.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

บริษัท จีซอฟท*โซลูชั่น
จํากัด

7,704.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน
วงเงินงบประมาณ

สคช.ม.019/2562 ลว
10 ม.ค 62

สคช.ม.020/2562 ลว
14 ม.ค 62
0120/2562 ลว.16 ม.ค
62

แบบฟอร*มการจายเงินเดือน Pay Slip

6,955.00

6,955.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท จีซอฟท*โซลูชั่น
จํากัด

6,955.00

บริษัท จีซอฟท*โซลูชั่น
จํากัด

6,955.00

จัดทําเอกสารพร2อมเข2าเลม เรื่องหลักสูตรผู2ตรวจ
ประเมินองค*กรที่มีหน2าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและเอกสารประกอบการ
ฝgกอบรมหลักสูตรผู2ตรวจประเมินองค*กรฯ จํานวน 100
เลม

มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน
0121/2562 ลว.16 ม.ค
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
62
วงเงินงบประมาณ

14,766.00

14,766.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เวยฟา จํากัด

14,766.00

บริษัท เวยฟา จํากัด

14,766.00

มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน
0123/2562 ลว.16 ม.ค
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
62
วงเงินงบประมาณ

กระดาษชําระม2วนใหญ จํานวน 6 กลอง และกระดาษ
เช็ดมือ จํานวน 6 กลอง

11,748.60

11,748.60

เฉพาะเจาะจง

ห2างหุ2นสวนจํากัด เบอเดน
ซัพพลาย

11,748.60

ห2างหุ2นสวนจํากัด เบอ
เดนซัพพลาย

11,748.60

มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน
0124/2562 ลว.18 ม.ค
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
62
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

ลําดับ

เรื่อง

วงเงินที่จะซื้อ
จะจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําป%งบประมาณ 2562
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค/การมหาชน)
เดือนมกราคม 2562
ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ

10.
นามบัตรสถาบันฯ จํานวน 5,800ใบ

11. ใบปลิวสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพอาชีพพนักงานให2
การดูแล จํานวน 1,000 แผน

ชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ
18,307.70

18,307.70

18,307.70

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หมึกพิมพ*เพรส
จํากัด

7,062.00

7,062.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หมึกพิมพ*เพรส
จํากัด

7,062.00

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือ
ผูที่ไดรับคัดเลือก
จํานวนเงิน
บริษัท หมึกพิมพ*เพรส
จํากัด
บริษัท หมึกพิมพ*เพรส
จํากัด

18,307.70

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
โดยสรุป
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน
0125/2562 ลว.18 ม.ค
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
62
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน

7,062.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

0126/2562 ลว.18 ม.ค
62

12.
จ2างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค*กรที่มีหน2าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลมาตรฐานอาชีพเข2าสู
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

9,084,300.00

9,084,300.00

เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ

9,084,300.00

อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ เพื่อสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ

9,084,300.00

มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน
สคช.021/2562 ลว 21
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
ม.ค 62
วงเงินงบประมาณ

34,240.00

34,240.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอคชัวเรียลบิส
ซิเนส โซลูชั่น จํากัด

34,240.00

บริษัท แอคชัวเรียลบิส
ซิเนส โซลูชั่น จํากัด

34,240.00

มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน
0127/2562 ลว.23 ม.ค
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
62
วงเงินงบประมาณ

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

13. การคํานวณผลประโยชน*พนักงานตามหลักมาตรฐาน
บัญชีฉบับที่ 19 (TAS19)ด2วยหลักคณิตศาสตร*
ประกันภัย

14. จ2างที่ปรึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สูกรอบคุณวุฒิวิชา (8 ระดับ) สาขา
วิชาชีพโลจิสติกส* ระยะที่ 1

15.

16.

1,894,680.00

จ2างที่ปรึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟLา สาขาผลิตเครื่องมือ
ไฟฟLาชั้นสูง ระยะที่ 2

3,299,700.00

จ2างที่ปรึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

2,949,900.00

1,894,680.00

3,299,700.00

2,949,900.00

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันไฟฟLาและอิเล็ก
ทรอกนิกส*)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร*

1,894,680.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

อุตสาหกรรมพัฒนา
3,299,700.00 มูลนิธิ (สถาบันไฟฟLา
และอิเล็กทรอกนิกส*)

2,949,900.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร*
รวม

มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน

1,894,680.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน

3,299,700.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต2องครบถ2วน

2,949,900.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

24,895,969.30

บาท

สคช.ม.002/2562 ลว
25 ม.ค 62

สคช.ม.003/2562 ลว
29 ม.ค 62

สคช.ม.004/2562 ลว
30 ม.ค 62

