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

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
หรือจาง
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 50/๒๕๖3
2 ก.ค. ๒๕๖3

๑

ซื้อถังขยะ

93,158.00

93,158.00

วิธี
บจก. ชินเตอรโปรดักส
เฉพาะเจาะจง /93,158.00 บาท

บจก. ชินเตอรโปร
ดักส
/93,158.00 บาท

๒

ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก ปริมาตร
สุทธิ ๗๗๐ มล.

10,500.00

10,500.00

วิธี
หจก.วีี เอส นครปฐม/
เฉพาะเจาะจง 10,500.00 บาท

หจก.วีี เอส นครปฐม
/10,500.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 51/๒๕๖3
8 ก.ค. ๒๕๖3

๓

ซื้อวัสดุุงานปรับปรุงและซอมบำรุง

39,282.00

39,282.00

วิธี
รานยินดีพานิช
เฉพาะเจาะจง /39,282.00 บาท

รานยินดีพานิช
/39,282.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 52/๒๕๖3
14 ก.ค. ๒๕๖3

4

ซื้อกระดาษเช็ดมือ

34,500.00

34,500.00

วิธี
บจก.ธนวัลเปเปอร
เฉพาะเจาะจง 2002
/34,500.00 บาท

บจก.ธนวัลเปเปอร
2002
/34,500.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 53/๒๕๖3
20 ก.ค. ๒๕๖3

-2ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

5

ซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน
ตามหลักสูตรพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.)

7,500.00

7,500.00

วิธี
รานจิราวรรณเบญจรงค รานจิราวรรณ
เฉพาะเจาะจง /7,500.00 บาท
เบญจรงค
/7,500.00บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 55/๒๕๖3
22 ก.ค. ๒๕๖3

6

ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก ปริมาตร
สุทธิ ๗๗๐ มล.

10,500.00

10,500.00

วิธี
หจก.วีี เอส นครปฐม/
เฉพาะเจาะจง 10,500.00 บาท

หจก.วีี เอส นครปฐม
/10,500.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 56/๒๕๖3
29 ก.ค. ๒๕๖3

7

จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ
เดินทางไปศึกษาดูงาน นบก.

9,000.00

9,000.00

วิธี
หจก. ส.นรินทร ทัวร
เฉพาะเจาะจง /9,000.00 บาท

หจก. ส.นรินทร ทัวร
/9,000.00 บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 37/๒๕๖3
โดยตรง 16 ก.ค. ๒๕๖3

8

จางตรวจเช็คและซอมแซม
เครื่องปรับอากาศ อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

8,400.00

8,400.00

วิธี
อูอิเลคทรอนิค
เฉพาะเจาะจง /8,400.00 บาท

อูอิเลคทรอนิค
/8,400.00 บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 39/๒๕๖3
โดยตรง 30 ก.ค. ๒๕๖3

9

จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ
เดินทางไปศึกษาดูงาน นบ.ส

96,000.00

96,000.00

วิธี
หจก. ส.นรินทร ทัวร
เฉพาะเจาะจง /96,000.00 บาท

หจก. ส.นรินทร ทัวร
/96,000.00 บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 40/๒๕๖3
โดยตรง 24 ก.ค. ๒๕๖3

-3ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

10

จางถายเอกสารพรอมเขาเลม

23,640.00

11

จางทำปายโฟมบอรดสติกเกอร
และปายไวนิล

12

ซื้อกรอบรูปสำหรับใสเกียรติบัตร

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

23,640.00

วิธี
นางสาวพจนา เชยพร/
เฉพาะเจาะจง 23,640.00บาท

นางสาวพจนา เชยพร เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
/23,640.00บาท
ใหบริการ 41/๒๕๖3
โดยตรง 31 ก.ค. ๒๕๖3

7,300.00

7,300.00

วิธี
รานสถานีปาย
เฉพาะเจาะจง /7,300.00 บาท

รานสถานีปาย
/7,300.00 บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 42/๒๕๖3
โดยตรง 29 ก.ค. ๒๕๖3

6,500.00

6,500.00

วิธี
รานเทอรโบเฟรม
เฉพาะเจาะจง /6,500.00 บาท

รานเทอรโบเฟรม
/6,500.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 57/๒๕๖3
29 ก.ค. ๒๕๖3

