แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับ
ที่
1

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

3

จ้างติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์

8,500

8,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสถานีป้ายไร่ขิง/8,500

ร้านสถานีป้ายไร่ขิง/8,500

4

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตทางเข้า-ออก บ้านพัก
เรือนแถวชั้นเดียว

8,750

8,750 เฉพาะเจาะจง ก่อเกียรติ พาณิชย์/8,750

ก่อเกียรติ พาณิชย์/8,750

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
15/2562, 19 ธ.ค. 61

5

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

นายบุญส่ง รักการงาน/
77,000

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
16/2562, 25 ธ.ค. 61

6

จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ต อาคาร
อเนกประสงค์

7

จ้างปรับปรุงห้องสุขาอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ
จ้างปรับปรุงอาคารอํานวยการ

77,000

77,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง รักการงาน/ 77,000

479,788

479,788 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีบี คอนโทรล ซิส
เท็ม/479,788

1,600,000 1,600,000

e-bidding

หจก. เวิร์ค วันเดอร์/1,435,000

22,414,300 22,414,300

e-bidding

1. บริษัท ช. สิทธิผล จํากัด/
21,000,000
2. บริษัท 888 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.นรินทร์
ทัวร์/52,000
อู๋อิเล็กทรอนิค/15,300

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

2

15,300

52,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.นรินทร์ ทัวร์/
52,000
15,300 เฉพาะเจาะจง อู๋อิเล็กทรอนิค/15,300

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
ไป จ.ระยอง
จ้างซ่อม/ย้ายเครื่องปรับอากาศ

8

52,000

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
11/2562, 6 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่
13/2562, 7 ธ.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่
14/2562,14 ธ.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีบี
เป็นผู้มีอาชีพ
คอนโทรล ซิสเท็ม/479,788 รับจ้างโดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่
5/2562, 4 ธ.ค. 61

หจก. เวิร์ค วันเดอร์/
1,435,000
บริษัท ช. สิทธิผล จํากัด/
21,000,000

สัญญาจ้างเลขที่
6/2562, 17 ธ.ค. 61
สัญญาจ้างเลขที่
7/2562,25 ธ.ค. 61

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว
เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด

ลําดับ
ที่
9

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างปรับปรุงอาคาร 1

วงเงิน
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
งบประมาณ
12,430,500 12,430,500

e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1. บริษัท ทัศนพล ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด/11,177,000

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท ทัศนพล ดีเวลลอป
เป็นผู้เสนอราคา
เม้นท์ จํากัด/11,177,000 ต่ําสุด

สัญญาจ้างเลขที่
8/2562, 24 ธ.ค. 61

ร้านฮวดพันธุ์ไม้/53,288.-

เป็นผู้ขายโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่
19/2562, 7 ธ.ค. 61
ใบสั่งซื้อเลขที่
20/2562,14 ธ.ค. 61

10 ซื้อต้นชาดัดพร้อมดินสําหรับปลูก

53,288

2. บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด/
11,719,498.03
53,288 เฉพาะเจาะจง ร้านฮวดพันธุ์ไม้/53,288.-

11 ซื้อlicense ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

16,050

16,050 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลูออฟชั่น จํากัด/16,050

บริษัท ฟลูออฟชั่น จํากัด/
16,050

เป็นผู้ขายโดยตรง

12 ซื้อไม้แขวนเสื้อสเตนเลส

73,445

73,445 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก พีวีเอส จํากัด/
73,444.8.-

บริษัท บางกอก พีวีเอส
จํากัด/73,444.8.-

เป็นผู้ขายโดยตรง

บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.
คอมพิวเตอร์ จํากัด/
514,750

เป็นผู้เสนอราคาต่ํา สัญญาซื้อขายเลขที่
ลําดับที่ 2
3/2562, 28 ธ.ค. 61

13 ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 18000 บีทียู

715,000

441,375

e-bidding

1. บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จํากัด/
441,375
2. บริษัท เฮงสูง จํากัด/559,075
3. บริษัท ส.พันแสน จํากัด/521,625
4. บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จํากัด/
712,500
5. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จํากัด/
627,750
6. บริษัท กู๊ดเดย์บอร์น จํากัด/590,000
7. บริษัท ทวีคูณ เพาเวอร์ จํากัด/
534,350
8. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.อุทัยเอ็นจิ
เนียริ่ง/514,888

(ผู้ชนะการเสนอ
ราคาลําดับที่ 1
ไม่เข้าทําสัญญา)

ใบสั่งซื้อเลขที่
21/2562, 18 ธ.ค. 61

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

14 ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 26000 บีทียู

วงเงิน
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
งบประมาณ

108,600

15 ซื้อชุดไมค์ประชุม

1,005,800

16 ซื้อโต๊ะพับมีบังตาพร้อมเก้าอี้
ประชุม

1,005,800

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

9. บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์
จํากัด/514,750
84,200 e-bidding 1. บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จํากัด/
108,600
2. บริษัท เฮงสูง จํากัด/92,769
3. บริษัท ส.พันแสน จํากัด/92,769
4. บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จํากัด/
5. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จํากัด/
6. บริษัท กู๊ดเดย์บอร์น จํากัด/107,400
7. บริษัท ทวีคูณ เพาเวอร์ จํากัด/
8. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.อุทัยเอ็นจิ
เนียริ่ง/85,888
9. บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์/
89,400
990,000 e-bidding บริษัท วีบี คอนโทรล ซิสเท็ม จํากัด/
990,000
411,950 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จํากัด/
411,950

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

บริษัท ทวีคูณ เพาเวอร์
จํากัด/84,200

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด

บริษัท วีบี คอนโทรล ซิสเท็ม เป็นผู้เสนอราคา
จํากัด/990,000
รายเดียว
บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ เป็นผู้ขายโดยตรง
จํากัด/ 411,950

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาซื้อขายเลขที่
4/2562, 27 ธ.ค. 61

สัญญาซื้อขายเลขที่
5/2562, 28 ธ.ค. 61
สัญญาซื้อขายเลขที่
6/2562, 27 ธ.ค. 61

