แบบ สขร. 1

ลาดับ

เรื่อง

1. จัดซื้อกระดาษเช็ดหน้า Kleenex จานวน
168 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
จะจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือนกันยายน 2562
ราคากลาง วิธีการจัดซือ้ จัด
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้
จ้าง
หรือ
ชื่อผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
จานวนเงิน

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง

4,994.76

4,994.76 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเบอเดน
ซัพพลาย

4,994.76

ห้างหุ้นส่วนจากัดเบอ
เดน ซัพพลาย

4,994.76

มีคุณสมบัติถูกต้อง 0257/2562 ลว.2
ครบถ้วน เสนอราคา กันยายน 2562
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ

2. จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร Supreme
จานวน 200 รีม

17,548.00

17,548.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษ
ไทย จากัด

17,548.00

บริษัท ผลิตภัณฑ์
กระดาษไทย จากัด

17,548.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง 0259/2562 ลว.3
ครบถ้วน เสนอราคา กันยายน 2562
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ

3.

17,405.00

17,405.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หมึกพิมพ์เพรส
จากัด

17,405.00 บริษัท หมึกพิมพ์เพรส
จากัด

17,405.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง 0258/2562 ลว.3
ครบถ้วน เสนอราคา กันยายน 2562
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ้างทานามบัตรผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
จานวน 21 รายชื่อ 5,900 ใบ
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ลาดับ

เรื่อง

วงเงินที่จะซือ้
จะจ้าง

ราคากลาง

วิธีการจัดซือ้ จัด
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ชื่อผู้เสนอราคา

4. จ้างทาเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารคู่มือ
การปฎิบัตงิ านสาหรับผูต้ รวจประเมิน
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานอาชีพที่กาหนดคู่มือการ
ปฎิบัตงิ านสาหรับผูต้ รวจประเมินองค์กรที่
มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ และผูเ้ ชี่ยวขาญตาม
มาตรฐานอาชีพที่กาหนด สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)

96,300.00

5.

37,577.00

จัดจ้างทา PP BOARD สาขาวิชาชีพแท๊กซี่
สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพ
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ ผูป้ ระกอบอาหารไทย
(วงกลม) ผูป้ ระกอบอาหารไทย (สีเ่ หลีย่ ม)
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (วงกลม)
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวน (สีเ่ หลีย่ ม)
ป้ายไวนิลสาขาวิชาชีพการเชื่อม
อุตสาหกรรม และStreet food
6. จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 51 รายการ

7. จัดซื้อป้ายข้อความ จานวน 12 แพ็ค

96,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เว่ยฟา จากัด

ราคาที่เสนอ
96,300.00

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้
หรือ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
จานวนเงิน
บริษัท เว่ยฟา จากัด

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

96,300.00

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง
0262/2562 ลว.
10 กันยายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ

37,577.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ แอนด์ อี จากัด

37,577.00 บริษัท เอฟ แอนด์ อี
จากัด

0263/2562 ลว.
10 กันยายน 2562

37,577.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ

91,698.83

91,698.83 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน)

91,698.83 บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน)

91,698.83

มีคุณสมบัติถูกต้อง 0264/2562 ลว.
ครบถ้วน เสนอราคา 12 กันยายน 2562
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ

624.02

624.02 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน)

624.02 บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน)

624.02

มีคุณสมบัติถูกต้อง 0266/2562 ลว.
ครบถ้วน เสนอราคา 18 กันยายน 2562
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ
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ลาดับ

เรื่อง

วงเงินที่จะซือ้
จะจ้าง

ราคากลาง

วิธีการจัดซือ้ จัด
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ชื่อผู้เสนอราคา

8. จ้างทาPrint Inkjet Pop up จานวน 6 ชุด

80,250.00

80,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จากัด

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้
หรือ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
จานวนเงิน

80,250.00 บริษัท แอด ออน จากัด

80,250.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้อง 0267/2562 ลว.
ครบถ้วน เสนอราคา 19 กันยายน 2562
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ

9. จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการ
ให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ

4,750,000.00

4,750,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท รามอินทราซอฟต์
จากัด

4,750,000.00

บริษัท รามอินทรา
ซอฟต์ จากัด

4,750,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง สคช.056/2562
ครบถ้วน เสนอราคา ลว.13 กันยายน
เหมาะสม ภายใน 2562
วงเงินงบประมาณ

10. จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐาน
สมรรถนะด้านการบริหารของช่างเทคนิค
ในโรงงาน

1,280,000.00

1,280,000.00 วิธีคัดเลือก

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

1,280,000.00

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

1,280,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง สคช.057/2562
ครบถ้วน เสนอราคา ลว.18 กันยายน
เหมาะสม ภายใน 2562
วงเงินงบประมาณ

2,185,000.00

บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น
จากัด

2,185,000.00

บริษัท เวอร์แซท
โซลูชั่น จากัด

2,185,000.00

สคช.058/2562
ลว.26 กันยายน
2562

11. จ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแล 2,185,000.00
และบารุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับ
สถานที่ตงั้ หลัก (Data Center:DC Site)
และสถานที่ตงั้ สารอง (Disaster
Recovery Site:DR Site) โครงการระบบ
ฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ระยะเวลา 1
ปี จานวน 1 งาน
12. จ้างพัฒนา API (Application
Programming Interface)ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
13. จ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผ่านสือ่ โทรทัศน์
และวิทยุ

300,000.00

1,290,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ

290,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รามอินทราซอฟต์
จากัด
1,290,000.00 e-bidding

บริษัท เอ็น ทีม ครีเอชั่น
จากัด
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290,000.00

1,290,000.00

บริษัท รามอินทรา
ซอฟต์ จากัด
บริษัท เอ็น ทีม ครี
เอชั่น จากัด

280,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สคช.059/2562
ครบถ้วน เสนอราคา ลว.26 กันยายน
เหมาะสม ภายใน 2562

วงเงินงบประมาณ
1,290,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สคช.060/2562
ครบถ้วน เสนอราคา ลว.25 กันยายน
เหมาะสม ภายใน 2562
วงเงินงบประมาณ

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย. ปี 2562 แบบ สขร.1

ลาดับ

เรื่อง

วงเงินที่จะซือ้
จะจ้าง

ราคากลาง

วิธีการจัดซือ้ จัด
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ชื่อผู้เสนอราคา

14. จ้างสือ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาด
เพื่อกระตุน้ การใช้เครื่องหมาย มอช.

1,000,000.00

9,679,933.33 e-bidding

บริษัท แสนรัก อินโนเวชั่น
จากัด

ราคาที่เสนอ
995,100.00

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้
หรือ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
จานวนเงิน
บริษัท แสนรัก อิน
โนเวชั่น จากัด

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง

850,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สคช.061/2562
ครบถ้วน เสนอราคา ลว.27 กันยายน
เหมาะสม ภายใน 2562
วงเงินงบประมาณ

รวม
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10,981,397.61

บาท

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย. ปี 2562 แบบ สขร.1

