แบบ สขร. 1

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

เรื่อง

วงเงินที่ซื้อ/จ้าง

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

จานวนเงิน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

1.

เช่าบริการระบบ Cloud สาหรับติดตั้ง
ระบบสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓

312,975.00

312,975.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
(มหำชน)

2.

จัดซื้อ SSL Certificates Digicate
Wildcard ต่ออายุใบรับรองความ
ปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเว็บไซต์
สถาบัน

22,309.50

22,309.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

3.

จัดซื้อต่ออายุ D-U-N-S Number
ฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสาหรับนิติบุคคลสากล

11,235.00

11,235.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
จำกัด

4.

จัดจ้างผู้ตรวจประเมินระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
จัดซื้อริบบ้อนสี ZXP3 จานวน 12 ม้วน
และชุดทาความสะอาดเครื่องและหัวพิมพ์
จานวน 2 ชุด

152,903.00

152,903.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด

33,598.00

33,598.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ที.เจ.อิเล็คทริค โซลูชั่น
จำกัด

33,598.00 บริษัท เอส.ที.เจ.อิเล็คทริค
โซลูชั่น จำกัด

152,903.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา รอทาสัญญาอนุมัติเมื่อ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
วันที่ 29 เม.ย 63
33,598.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0169/2563 ลว.29
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
เม.ย 2563

28,087.50

28,087.50

เฉพาะเจาะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส (1999)

28,087.50 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส
(1999)

28,087.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0162/2563 ลว.9 เม.ย
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2563

5.

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จำกัด (มหำชน)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

312,975.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

ใบสั่งเช่าเลขที่
0166/2563 ลว.27
เม.ย 2563

22,309.50 บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น
จำกัด

22,309.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

0168/2563 ลว.29
เม.ย 2563

11,235.00 บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศ
ไทย) จำกัด

11,235.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

0167/2563 ลว.29
เม.ย 2563

312,975.00

152,903.00

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิ
ฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

6.

จัดซื้อ Drum Fuji รหัสเครื่อง 5576
จานวน 7 กล่อง

7.

จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์การอบรมเจ้าหน้าที่สอบ
(Examiner) ประจาปีงบประมาณ 2563

107,000.00

107,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สำนฟ้ำ จำกัด

107,000.00

บริษัท สำนฟ้ำ จำกัด

8.

จ้างปรับปรุงระบบการเรียนรู้สมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Training)
ค่าเช่าบริการพื้นที่ Cloud สาหรับระบบ
การเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
(E-Training) ประจาปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 16 เม.ย-30 ก.ย 63)

139,100.00

139,100.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด

139,100.00

บริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป
จำกัด

139,100.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

147,125.00

147,125.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด

147,125.00

บริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป
จำกัด

147,125.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

จ้างดาเนินการจัดประเมินสมรรถนะ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital
Literacy) ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล
(IC3) Digital Literacy Certification

6,000,000.00

6,000,000.00

คัดเลือก

บริษัท เออำร์ไอที จำกัด

6,000,000.00

บริษัท เออำร์ไอที จำกัด

9.

10.

107,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา 0159/2563 ลว.8 เม.ย
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2563

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างเลขที่
0163/2563 ลว.10
เม.ย 2563
ใบสั่งจ้างเลขที่
0164/2563 ลว.10
เม.ย 2563

6,000,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.031/2563 ลว.9
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
เม.ย 2563

้ จัดจ ้างรายเดือนปี งบ 63 ประจาเดือนเม.ย.63
สรุปจัดซือ

11.

จ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรดิจิทัล (e-office)

12,400,000

12,400,000

คัดเลือก

บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

12,400,000

บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์
(ประเทศไทย) จำกัด

12,400,000

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.033/2563 ลว.23
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
เม.ย 63

12.

จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

4,750,000

4,750,000

คัดเลือก

บริษัท ฮักโค้ด จำกัด

4,750,000

บริษัท ฮักโค้ด จำกัด

4,750,000

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.036/2563 ลว.27
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
เม.ย 63

จ้างโครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบ
ประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital
Exam Center)

7,896,600

7,896,600

คัดเลือก

บริษัท เลิร์นเทค จำกัด

7,896,600

บริษัท เลิร์นเทค จำกัด

7,896,600

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา สคช.034/2563 ลว.27
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
เม.ย 63

13.

14.

ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก (กระเช้าดอกไม้
จานวน 1 กระเช้า และยืมเงินทดรองจ่าย
ผู้อานวยการสถาบัน

1,500.00

1,500.00

ยืมเงินทดลองจ่าย

1,500.00

1,500.00
รวม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา บร.957/63 ลว.9 เม.ย.
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
63

32,002,433.00

้ จัดจ ้างรายเดือนปี งบ 63 ประจาเดือนเม.ย.63
สรุปจัดซือ

