สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
หนวยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
หรือจาง
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
บจก. ทรัพยอรุณพง/ ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่
31,725.50
44/๒๕๖3
4 มิ.ย. ๒๕๖3

31,725.50

31,725.50

วิธี
บจก. ทรัพยอรุณพง
เฉพาะเจาะจง /31,725.50 บาท
บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท
เซ็นเตอร
/35,497.25 บาท
บจก. พันธวนิช/
42,265.00 บาท

17,500.00

17,500.00

วิธีเพาะเจาะจง บจก. ติ้งเวล
/17,500.00 บาท

บจก. ติ้งเวล
/17,500.00บาท

๑

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกพิมพ

๒

ซื้อหญาเทียม

๓

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว
(กรวยกระดาษ)

9,095.00

9,095.00

วิธี
บจก.ธนวัล เปเปอร
เฉพาะเจาะจง 2002
/9,095.00 บาท

บจก.ธนวัล เปเปอร
2002
/9,095.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 45/๒๕๖3
9 มิ.ย. ๒๕๖3
เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 46/๒๕๖3
11 มิ.ย. ๒๕๖3

4

ซื้อชุดดรัมเครื่องพิมพ RICOH
SP230SFNw

3,000.00

3,000.00

วิธี
หจก.โปรวายเดอร
เฉพาะเจาะจง ซัพพลาย(2001)
/3,000.00

หจก.โปรวายเดอร
ซัพพลาย(2001)
/3,000.00

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 47/๒๕๖3
17 มิ.ย. ๒๕๖3

-2ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

5

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกพิมพ

50,974.80

50,974.80

วิธี
บจก. ทรััพยอรุณพง
เฉพาะเจาะจง /50,974.80บาท

บจก. ทรััพยอรุณพง
/50,974.80บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 48/๒๕๖3
19 มิ.ย. ๒๕๖3

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

88,149.70

88,149.70

วิธี
หจก.ณัฐนัย/
เฉพาะเจาะจง 88,149.70 บาท

หจก.ณัฐนัย/
88,149.70 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 49/๒๕๖3
19 มิ.ย. ๒๕๖3

7

จางปรับปรุงแบบรูปรายการและราคา
กลางงานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ (อาคาร ๕) โซนหองประชุม
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา

60,000.00

60,000.00

วิธี
นายอัศวิน ไทยสาคร
เฉพาะเจาะจง /๖0,000.00บาท

นายอัศวิน ไทยสาคร
/๖0,000.00บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 34/๒๕๖3
โดยตรง 5 มิ.ย. ๒๕๖3

8

จางยายและติดตั้งเครื่องรับ
โทรทัศนพรอมอุปกรณ

65,166.21

65,166.21

วิธี
บจก.วีบี คอนโทรล
เฉพาะเจาะจง ซิสเท็ม
/65,166.21 บาท

บจก.วีบี คอนโทรล
ซิสเท็ม
/65,166.21 บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 35/๒๕๖3
โดยตรง 17 มิ.ย. ๒๕๖3

9

ติดตั้งรางระบายน้ำและตอเติม
หลังคา

150,000.00

150,000.00

วิธี
ทีมเวิรคโฆษณา ๑๙๙๙
เฉพาะเจาะจง /150,000.00บาท

ทีมเวิรคโฆษณา
๑๙๙๙
/150,000.00บาท

เปนผู สัญญาจาง เลขที่
ใหบริการ 7/๒๕๖3
โดยตรง 1 มิ.ย. ๒๕๖3

-3ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

10

จางออกแบบปรับปรุงอาคารเฉลิม
พระเกียรติ (โซนหองพัก
หองอาหาร และแผนกตอนรับ)

100,000.00

100,000.00

วิธี
นายอัศวิน ไทยสาคร
เฉพาะเจาะจง /100,000.00บาท

นายอัศวิน ไทยสาคร
/100,000.00บาท

เปนผู สัญญาจาง เลขที่
ใหบริการ 8/๒๕๖3
โดยตรง 2 มิ.ย. ๒๕๖3

11

จางจัดทำบทเรียนเครือขาย
คอมพิวเตอร e-Training

497,000.00

497,000.00

วิธี
นายสันติ
เฉพาะเจาะจง วิจักขณาลัญฉม
/497,000.00บาท

นายสันติ
วิจักขณาลัญฉ
/497,000.00บาท

เปนผู สัญญาจาง เลขที่
ใหบริการ 9/๒๕๖3
โดยตรง 16 มิ.ย. ๒๕๖3

12

ซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดพรอม
ติดตั้ง

239,000.00

239,000.00

วิธี
บจก. ไซเบอรอาย
เฉพาะเจาะจง ซิสเต็มส
/239,000.00บาท
นายบัญชา นุยมัย
/239,346.00 บาท

บจก. ไซเบอรอาย
เปนผูเ สนอ สัญญาซื้อขาย
ซิสเต็มส
ราคาต่ำสุด เลขที่
/239,000.00บาท
10/๒๕๖3
1 มิ.ย. ๒๕๖3

13

ซื้อครุภัณฑสำนักงาน
(เครื่องปรับอากาศ)

410,600.00

410,600.00

วิธี
อูอิเลคทรอนิค
เฉพาะเจาะจง /410,600.00 บาท

อูอิเลคทรอนิค
/410,600.00
บาท

เปนผู สัญญาซื้อขาย
ใหบริการ เลขที่
โดยตรง 11/๒๕๖3
22 มิ.ย. ๒๕๖3

