สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
หนวยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

วิธี
บจก.ประสานวรรณ/
เฉพาะเจาะจง 13,535.50 บาท

๑

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

13,535.50

13,535.50

๒

ซื้อวัสดุฝกอบรมลูกเสือ

5,815.00

5,815.00

วิธี
เฉพาะเจาะจง

๓

ซื้อวัสดุ อุปกรณสำหรับใชใน
โครงการวิจัย

35,580.00

35,580.00

วิธี
เฉพาะเจาะจง

4

ซื้อเครื่องพนสารเคมี ชนิดฝอย
ละออง

10,520.00

10,520.00

วิธี
เฉพาะเจาะจง

5

ซื้อครุภัณฑสำนักงาน
(แทนปราศรัย)

153,200.00 153,200.00

วิธี
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
หรือจาง
โดยสังเขป
บจก.ประสานวรรณ/
13,535.50 บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 23/๒๕๖3
12 มี.ค. ๒๕๖3
ราน สเกาท บี/
ราน สเกาท บี/
เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
5,815.00 บาท
5,815.00 บาท
โดยตรง 24/๒๕๖3
12 มี.ค. ๒๕๖3
หจก.โปรวายเดอร
หจก.โปรวายเดอร
เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
ซัพพลาย/
ซัพพลาย/
โดยตรง 25/๒๕๖3
35,580.00 บาท
35,580.00 บาท
17 มี.ค. ๒๕๖3
รานยินดีพานิช/
รานยินดีพานิช/
เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
10,520.00 บาท
10,520.00 บาท
โดยตรง 26/๒๕๖3
20 มี.ค. ๒๕๖3
1.บจก. เอพี พลัส
บจก. เอพี พลัส
ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่
โซลูชั่น/
โซลูชั่น/
27/๒๕๖3
136,104.00 บาท 136,104.00 บาท
20 มี.ค. ๒๕๖3
2.หจก. คงคาวงศ
เฟอรนิเจอร/
160,072.00 บาท

-2ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

6

ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
(ไฟฉุกเฉิน)

7

ซื้อวัสดุฆาเชื้อโรค

40,000.00

8

ซื้อวัสดุสำหรับใชในโครงการวิจัย

15,800.00

9

ซื้อกลองใสสบูเหลว

10,240.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

125,000.00 125,000.00

วิธี
1. บจก ไทยมงคลการ
เฉพาะเจาะจง
ไฟฟา
/120,375.00 บาท
2.บจก. ไฟรโฟกัส เซลส
แอนดเซอรวิส
/138,565.00 บาท
40,000.00
วิธี
บจก. บางกอก พีวี
เฉพาะเจาะจง เอส/39,975.20 บาท
15,800.00

วิธี
นางสาววรรณิษา
เฉพาะเจาะจง เต็งตังลำ/
15,800.00 บาท
10,240.00
วิธี
รานยินดีพานิช/
เฉพาะเจาะจง 10,240.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
บริษัท ไทยมงคลการ ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่
ไฟฟา จำกัด/
28/๒๕๖3
120,375.00 บาท
20 มี.ค. ๒๕๖3

บจก. บางกอก พีวี
เอส/
39,975.20 บาท
นางสาววรรณิษา
เต็งตังลำ/
15,800.00 บาท
รานยินดีพานิช/
10,240.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 30/๒๕๖3
20 มี.ค. ๒๕๖3
เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 31/๒๕๖3
24 มี.ค. ๒๕๖3
เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 31/๒๕๖3
31 มี.ค. ๒๕๖3

-3ลำดับ งานจัดซื้อหรือจัดจาง
ที่
10

ซื้อครุภัณฑสำนักงาน (ชุดรับแขก)

11

ซื้อรถนั่งสวนกลางปริมาตร
กระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี

12

ซื้อครุภัณฑสำนักงาน
(เกาอี้ประชุม)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลง คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ซื้อหรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
276,000.00 276,000.00
วิธี
1.บจก.ปยะผล
บจก.ปยะผล
ราคา สัญญาซื้อขาย
เฉพาะเจาะจง เฟอรนิเจอร
เฟอรนิเจอร
ต่ำสุด เลขที่ 2/๒๕๖3
/180,000.00 บาท /180,000.00 บาท
24 มี.ค. ๒๕๖3
2.บจก. พีพี เฟอรนิเทค
อางทอง
/200,000.00 บาท
3.บจก. สยามวิริยะกิจ
/301,205.00 บาท
743,000.00 743,000.00 วิธี e-bidding บจก. ช.เอราวัณมอเตอร บจก. ช.เอราวัณ
เปนผู สัญญาซื้อขาย
ราชบุร/ี 705,100
มอเตอร ราชบุร/ี
เสนอ เลขที่ 3/๒๕๖3
705,100 บาท
ราคาราย 31 มี.ค. ๒๕๖3
เดียว
263,500.00 263,500.00
วิธี
1.บจก. พีพี เฟอรนิเทค บริษัท พีพี เฟอรนิ
ราคา สัญญาซื้อขาย
เฉพาะเจาะจง อางทอง จำกัด/
เทค อางทอง จำกัด/
ต่ำสุด เลขที่ 4/๒๕๖3
120,000.00 บาท 120,000.00 บาท
25 มี.ค. ๒๕๖3
2.รานพยุงเฟอรนิเจอร/
170,000.00 บาท
3.รานลิ้มปยะวานิช/
190,000.00 บาท

-4ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
หรือจาง
โดยสังเขป

13

ซื้อครุภัณฑสำนักงาน (โตะประชุม)

438,000.00 438,000.00

วิธี
1.บจก.ยูโร เอเชีย
เฉพาะเจาะจง
เฟอรนิเจอร แอนด
ออฟฟศ แชร คอม
โพเนนท/
175,000.00 บาท
2.บจก. พีพี เฟอรนิ
เทค อางทอง/
294,250.00 บาท

14

ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา
ขนาดเสนทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว

243,000.00 243,000.00

วิธี
1.บจก. วีบี คอนโทรล บจก. วีบี คอนโทรล
เฉพาะเจาะจง
ซิสเท็ม /
ซิสเท็ม /
240,750.00 บาท 240,750.00 บาท
2.บจก. โอเอ็นจี เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด
เซอรวิส/
242,890.00 บาท
3.บจก. แมกทริก เอ็น
จิเนียริ่ง/
267,500.00 บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

บจก.ยูโร เอเชีย
ราคาต่ำสุด สัญญาซื้อขาย
เฟอรนิเจอร แอนด
เลขที่ 6/๒๕๖3
ออฟฟศ แชร คอมโพ
27 มี.ค. ๒๕๖3
เนนท/175,000.00
บาท

ราคาต่ำสุด สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 7/๒๕๖3
27 มี.ค. ๒๕๖3

-5ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

15

ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
(ชุดเครื่องขยายเสียงประจำหอง
ประชุม พรอมติดตั้ง)

16

จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ
ไปยังคายลูกเสือวชิราวุธ

17

จางปรับปรุงปายชื่ออาคาร
อำนวยการและทำปายตัวเลข
ประจำอาคาร
จางรถแบคโฮสำหรับปรับพื้นที่

18

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

2,564,800.00 2,564,800.00 วิธี e-bidding บจก.วีบี คอนโทรล
ซิสเท็ม/
2,540,000.00
บาท
26,000.00
26,000.00
วิธี
1.หจก. ส.นริน ทัวร/
เฉพาะเจาะจง
26,000.00 บาท
2.หจก.ทองทิพย
เซอรวิส/
28,000.00 บาท
3.บจก.วนัสนันท ทัวร/
28,000.00 บาท
19,000.00
19,000.00
วิธี
นายสหัสนัยน
เฉพาะเจาะจง จิรลักษณานนท/
19,000.00 บาท
10,000.00
10,000.00
วิธี
นายศุภกร ลบแยม/
เฉพาะเจาะจง 7,000.00 บาท
มานิตเซอรวิส/
10,000.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
บจก.วีบี คอนโทรล
ซิสเท็ม/
2,540,000.00
บาท
หจก.ส.นริน ทัวร/
26,000.00 บาท

เปนผูเสนอ สัญญาซื้อขาย
ราคาราย เลขที่
เดียว
8/๒๕๖3
27 มี.ค. ๒๕๖3
ราคาต่ำสุด ใบสั่งจางเลขที่
25/๒๕๖3
12 มี.ค. ๒๕๖3

นายสหัสนัยน
จิรลักษณานนท/
19,000.00 บาท
นายศุภกร ลบแยม/
7,000.00 บาท

เปนผู
ใหบริการ
โดยตรง
ราคาต่ำสุด

ใบสั่งจางเลขที่
3/๒๕๖3
1 พ.ย.๒๕๖๒
ใบสั่งจางเลขที่
5/๒๕๖3
13 พ.ย.๒๕๖๒

