
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซื้อน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต

สวนกลางเพื่อใชปฏิบัติงานกองทุนฯ 

ประจําปงบประมาณ 2563

                 240,000.00  21.29 บาท/หนวย เฉพาะเจาะจง

-

หางหุนสวนจํากัด คิวเอท รัชดาภิเษก 

สํานักงานใหญ

ซื้อจํานวน 8 คร้ัง ราคารวม 6,430 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบเสร็จรบัเงินเลขที่

1) 2019027949

2) 2019027979

3) 2019027792

4) 2019027790

5) 2019027577

6) 2019027276

7) 2019027026

8)2019026831

2 จางบํารุงรกัษาระบบสารสนเทศงาน

บรหิารท่ัวไป Enterprise Resource 

Planning (ERP)

              2,755,250.00             2,755,250.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอ-โฮสต จํากัด

ราคาที่เสนอ 2,749,900.00 บาท

 บริษัท เอ-โฮสต จํากัด

ราคาที่เสนอ 2,728,500.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

สัญญาเลขที่ 007 /2564

ลว. 1 ต.ค.63

3 จางบํารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายอุปกรณเครอืขาย Software 

ระบบงานของศูนยคอมพิวเตอรและ

สํานักงานกองทุนฯ

            18,980,000.00  18,960,506.60 เฉพาะเจาะจง   บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด

ราคาที่เสนอ 18,932,806.80 บาท

  บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร 

จํากัด

ราคาที่เสนอ 18,932,806.80 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

สัญญาเลขที่ 002 /2564

ลว. 15 ต.ค.63

4 จางบริษัทผูเชี่ยวชาญบริหารจัดการ

ศูนยคอมพิวเตอรและดูแลระบบงาน

            10,000,000.00  9,744,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด

ราคาที่เสนอ 9,744,000.00 บาท

 บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร 

จํากัด

ราคาที่เสนอ 9,744,000.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

สัญญาเลขที่ 006 /2564

ลว. 15 ต.ค.63

5 จางบํารุงรกัษาระบบงาน Helpdesk               1,437,000.00             1,437,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,436,410.80 บาท

บรษิัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคช่ัน อิงค 

จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,436,410.80 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

สัญญาเลขที่ 010 /2564

ลว. 16 ต.ค.63

6 จางศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (Backup 

Site Center)

              6,000,000.00  5,820,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวสิเซส จํากัด

ราคาที่เสนอ 5,820,000.00 บาท

 บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวสิเซส

 จํากัด

ราคาที่เสนอ 5,820,000.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

สัญญาเลขที่ 011 /2564

ลว. 19 ต.ค.63

7 เชาใชวงจรส่ือสารแบบสวนตัว 

(Private Link) ความเร็ว 100 Mbps

 จํานวน 2 วงจร

                 890,000.00  808,920.00

3ก.ย.63

เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 808,920.00 บาท

 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 770,400.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

สัญญาเลขที่ 008 /2564

ลว. 20 ต.ค.63

8 จางจัดเก็บและคนหาเอกสารหลักฐาน

การขอรับทุน กรอ. ประจําป

งบประมาณ 2564

                 136,576.00               136,576.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เบญจพรแลนด จํากัด

ราคาที่เสนอ 136,576.00 บาท

 บริษัท เบญจพรแลนด จํากัด

ราคาที่เสนอ 136,576.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

สัญญาเลขที่ 012 /2564

ลว. 20 ต.ค.63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

9 จางบํารุงรกัษาอุปกรณเครือขาย 

Switch และ Access Point ที่

สํานักงานกองทุนฯ 

                 520,000.00               486,636.00 e-bidding 1.บรษิัท เซสทตี้ เทค โซลูชั่น จํากัด

ราคาที่เสนอ 454,750.00 บาท

2.บรษิัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่เสนอ 387,000.00 บาท

3.บรษิัท ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด) จํากัด 

ราคาที่เสนอ 385,200.00 บาท

 บริษัท ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด) จํากัด

ราคาที่เสนอ 385,200.00 บาท

 เสนอราคาต่ําสุด สัญญาเลขที่ 009 /2564

ลว. 21 ต.ค.63

10 จางพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลระบบ 

DMS กับระบบ Helpdesk

                 353,100.00 353,100.00               เฉพาะเจาะจง  บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคช่ัน อิงค จํากัด

ราคาที่เสนอ 353,100.00 บาท

 บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคช่ัน อิงค 

จํากัด

ราคาที่เสนอ 353,100.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

สัญญาเลขที่ 013 /2564

ลว. 22 ต.ค.63

11 จางบํารุงรกัษาอุปกรณสนับสนุนระบบ

ศูนยคอมพิวเตอร สําหรับศูนย

คอมพิวเตอรหลักและสํานักงาน

กองทุนฯ

                 650,000.00  639,860.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไซท เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท จํากัด

ราคาที่เสนอ 639,860.00 บาท

 บริษัท ไซท เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท

 จํากัด

ราคาที่เสนอ 639,860.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

สัญญาเลขที่ 014 /2564

ลว. 26 ต.ค.63

12 ซื้อครุภัณฑสาํนักงาน                  215,000.00               209,085.13 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ออวิดา จํากัด

ราคาที่เสนอ 203,567.50 บาท

 บริษัท ออวดิา จํากัด

ราคาที่เสนอ 203,567.50 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

เลขที่ 6420040

ลว. 9 พ.ย.63

13 ซื้อคูปองนํ้าดื่ม จํานวน 1,000 ใบ                    36,000.00                 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัม เอ็ม วอเตอร จํากัด

ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท

บรษิัม เอ็ม วอเตอร จํากัด

ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

เลขที่ 6420039

ลว. 9 พ.ย.63

14 จางทํานามบัตรผูอํานวยการฝาย

บรหิารหนี้ 2 จํานวน 200 ใบ

                     1,100.00 1,070.00                   เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปริ้นท แอนด สกรีน เรโวลูชั่น จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,070.00 บาท

 บริษัท ปริ้นท แอนด สกรีน เรโวลูชั่น 

จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,070.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

เลขที่ 6420044

ลว. 12 พ.ย.63

15 ซื้อสิทธกิารใชงานระบบปองกันการ

โจมตีเวบ็ไซต

                   90,000.00                 90,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท มอนสเตอร คอนเนค จํากัด

ราคาที่เสนอ 89,880.00 บาท

 บริษัท มอนสเตอร คอนเนค จํากัด

ราคาที่เสนอ 89,880.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

เลขที่ 6420048

ลว. 16 พ.ย.63

16 เชาพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธผาน 

website ประกาศรบัสมัครงาน 

ระหวางวนัท่ี 13พ.ย.-1ธ.ค.63

                   42,800.00                 42,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ 42,800.00 บาท

 บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ 42,800.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

เลขที่ 6420045

ลว. 12 พ.ย.63

17 จางซอมแซมเคร่ืองพิมพกองทุนฯ 

จํานวน 2 เคร่ือง

                   11,500.00                 11,400.00 เฉพาะเจาะจง  หางหุนสวนสามัญ เอพี เพาเวอรซพัพลาย

ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท

 หางหุนสวนสามัญ เอพี เพาเวอรซัพ

พลาย

ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

เลขที่ 6420051

ลว. 16 พ.ย.63

18 จัดทํานามบัตรรองผูจัดการกองทุนฯ 

(อัญชล)ี จํานวน 200 ใบ

                     1,200.00                   1,070.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปริ้นท แอนด สกรีน เรโวลูชั่น จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,070.00 บาท

 บริษัท ปริ้นท แอนด สกรีน เรโวลูชั่น 

จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,070.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

เลขที่ 6420050

ลว. 16 พ.ย.63



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

19 ซื้อกระเปาของขวญัและขนมสําหรับ

สื่อมวลชนเทศกาลปใหม

                 150,000.00               137,925.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธแิมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ

ราคาที่เสนอ 137925.00 บาท

มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ

ราคาที่เสนอ 137,925.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

เลขที่ 6420049

ลว. 17 พ.ย.63

20 จางบริการ Line Official Account 

จํานวน 5 บัญชี

                 300,000.00               300,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เดอะ รันเวย เอเจนซี่ จํากัด

ราคาที่เสนอ 299,747.66 บาท

 บริษัท เดอะ รันเวย เอเจนซี่ จํากัด

ราคาที่เสนอ 299,747.66 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

เลขที่ 6420052

ลว. 25 พ.ย.63

21 ซอมแซมเคร่ืองทําน้ํารอน-นํ้าเย็น 

จํานวน 8 เคร่ือง และเคร่ืองผลิต

นํ้าแข็ง จํานวน 1 เคร่ือง

                     5,000.00                   4,860.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบรท บลู วอเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

ราคาที่เสนอ 4,860.00 บาท

 บริษัท ไบรท บลู วอเตอร คอรปอเรช่ัน 

จํากัด

ราคาที่เสนอ 4,860.00 บาท

ไมเกินวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

เลขที่ 6420055

ลว. 26 พ.ย.63

ชองที่ (1)

ชองที่ (2)

ชองที่ (3)

ชองที่ (4)

ชองที่ (5)

ชองที่ (6)

ชองที่ (7)

ชองที่ (8)

ชองที่ (9)

ชองที่ (10)

ใหเรียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือในการซื้อหรือจาง

อธิบายแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันที่ เดือน ป ที่จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางนั้น

ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผูขายหรือผูรับจางรายนั้น

ระบุเลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ พรอมทั้งวนั เดือน ป ที่ทําสัญญาหรือขอตกลงน้ัน

ระบุชื่อของงานที่จัดซื้อหรือจาง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ที่จะซื้อหรือจางในคร้ังนั้น ทั้งหมดถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ระบุวิธกีารที่จัดซื้อหรือจัดจางในครั้งนั้น

ระบุชื่อของผูที่เขาเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจางคร้ังนั้นทุกราย พรอมทั้งราคาที่เสนอ

ระบุชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายหรือผูรับจาง พรอมทั้งราคาที่ไดตกลงซื้อหรือจาง


