สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงานสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

๑

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สําหรับงานซ่อม
บํารุง

13,995.00

13,995.00

วิธี
ร้านยินดีพานิช/
เฉพาะเจาะจง 13,995.00 บาท

๒

ซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 24 นิ้ว

40,000.00

40,000.00

วิธี
อู๋อิเลคทรอนิค/
เฉพาะเจาะจง 40,000.00 บาท

๓

ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า

16,590.00

16,590.00

วิธี
ร้านยินดีพานิช/
เฉพาะเจาะจง 16,590.00 บาท

4

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

15,900.00

15,900.00

วิธี
อู๋อิเลคทรอนิค/
เฉพาะเจาะจง 15,900.00 บาท

5

จ้างบํารุงหม้อแปลงไฟฟ้า

34,438.38

34,438.38

วิธี
การไฟฟ้าส่วน
เฉพาะเจาะจง ภูมิภาค/
34,438.38 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
ของสัญญา
หรือจ้าง
โดยสังเขป หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
ร้านยินดีพานิช/
เป็นผู้ขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
13,995.00 บาท
โดยตรง 20/๒๕๖3
7 ก.พ. 63
อู๋อิเลคทรอนิค/
เป็นผู้ขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
40,000.00 บาท
โดยตรง 21/๒๕๖3
17 ก.พ. 63
ร้านยินดีพานิช/
เป็นผู้ขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
16,590.00 บาท
โดยตรง 22/๒๕๖3
24 ก.พ. 63
อู๋อิเลคทรอนิค/
เป็นผู้ ใบสั่งจ้างเลขที่
15,900.00 บาท
ให้บริการ 15/๒๕๖3
โดยตรง 12 ก.พ. 63
การไฟฟ้าส่วน
เป็นผู้ ใบสั่งจ้างเลขที่
ภูมิภาค/
ให้บริการ 16/๒๕๖3
34,438.38 บาท
โดยตรง 4 ก.พ. 63

-2ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

32,000.00

6

จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

32,000.00

7

จ้างจัดทําเอกสารคู่มือประกอบการ
พัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 10

41,239.00

8

จ้างฉีดยาป้องกันและกําจัดปลวก
ภายในอาคารสํานักงานทุกอาคาร
และบ้านพักราชการทุกหลังของ
สถาบันฯ

10,165.00

9

จ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่
นบส.ศธ.รุ่นที่ 10

20,000.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
ของสัญญา
หรือจ้าง
โดยสังเขป หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
หจก.ส.นรินทัวร์/
ราคาต่าํ สุด ใบสั่งจ้างเลขที่
32,000.00 บาท
17/๒๕๖3
12 ก.พ. 63

วิธี
หจก.ส.นรินทัวร์/
เฉพาะเจาะจง 32,000.00 บาท
บจก.ธนวัฒน์ ทัวร์/
36,000.00 บาท
บจก.ป.โชคไพลิน
แทรแวล
/36,000.00 บาท
41,239.00
วิธี
นางสาวพจนา เชยพร/ นางสาวพจนา เชยพร/ เป็นผู้
เฉพาะเจาะจง 41,239.00 บาท
41,239.00 บาท
ให้บริการ
โดยตรง
10,165.00
วิธี
บจก.โปรเจคท์ เพสท์ บจก.โปรเจคท์ เพสท์ ราคาต่าํ สุด
ดีเวลลอปเม้นท์/
เฉพาะเจาะจง ดีเวลลอปเม้นท์/
10,165.00 บาท
10,165.00 บาท
หจก.ปลวกทอง เพสท์
คอนโทรล(สนญ.)/
19,260.00 บาท
20,000.00
วิธี
นางสาวบุญทิตา
นางสาวบุญทิตา
เป็นผู้
เฉพาะเจาะจง บูรณัต/ิ
บูรณัต/ิ
ให้บริการ
20,000.00 บาท
20,000.00 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่
18/๒๕๖3
13 ก.พ. 63
ใบสั่งจ้างเลขที่
19/๒๕๖3
13 ก.พ. 63

ใบสั่งจ้างเลขที่
20/๒๕๖3
21 ก.พ. 63
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ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

10

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ

5,400.00

5,400.00

11

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
ไปยังวัดจินดาราม

6,000.00

6,000.00

12

จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์

7,986.48

7,986.48

13

จ้างซ่อมแซมห้องพักและห้องน้ํา
ภายในห้องพัก

58,850.00

58,850.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
ของสัญญา
หรือจ้าง
โดยสังเขป หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
วิธี
ร้าน อู๋อิเล็คทรอนิค/ ร้าน อู๋อิเล็คทรอนิค/
เป็นผู้ ใบสั่งจ้างเลขที่
เฉพาะเจาะจง 5,400.00 บาท
5,400.00 บาท
ให้บริการ 21/๒๕๖3
โดยตรง 25 ก.พ. 63
วิธี
นายกฤษดา วัตรผลัด/ นายกฤษดา วัตรผลัด/
เป็นผู้ ใบสั่งจ้างเลขที่
เฉพาะเจาะจง 6,000.00 บาท
6,000.00 บาท
ให้บริการ 22/๒๕๖3
โดยตรง 27 ก.พ. 63
วิธี
บจก.เอ็น เอส คาร์ส / บจก.เอ็น เอส คาร์ส/
เป็นผู้ ใบสั่งจ้างเลขที่
เฉพาะเจาะจง 7,986.48 บาท
7,986.48 บาท
ให้บริการ 23/๒๕๖3
โดยตรง 27 ก.พ. 63
วิธี
หจก.เวริ์ค วันเดอร์/ หจก.เวริ์ค วันเดอร์/
เป็นผู้ ใบสั่งจ้างเลขที่
เฉพาะเจาะจง 58,850.00 บาท
58,850.00 บาท
ให้บริการ 24/๒๕๖3
โดยตรง 28 ก.พ. 63
รายชื่อผู้เสนอราคา

