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

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
หรือจาง
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 58/๒๕๖3
3 ส.ค. ๒๕๖3

๑

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกพิมพ

22,726.80

22,726.80

วิธี
บจก. ทรัพยอรุณพง
เฉพาะเจาะจง /22,726.80 บาท

บจก. ทรัพยอรุณพง
/22,726.80 บาท

2

ซื้ออุปกรณรับสัญญาณระบบ
เครือขายไรสาย

16,200.00

16,200.00

วิธี
หจก. โปรวายเดอร
เฉพาะเจาะจง ซัพพลาย(2001)
/16,200.00 บาท

หจก. โปรวายเดอร
ซัพพลาย (2001)
/16,200.00 บาท

3

ซื้อชุุดเครื่องนอน

430,717.80

430,717.80

วิธี
บจก. ฟลลิง่ แคร
เฉพาะเจาะจง (ประเทศไทย)
/430,717.80บาท
บจก. ศิวะ เทคโนโลยี
/525,958.50บาท

บจก. ฟลลิง่ แคร
เปนผูเสนอ ใบสั่งซื้อเลขที่
(ประเทศไทย)
ราคาต่ำสุด 60/๒๕๖3
/430,717.80บาท
10 ส.ค. ๒๕๖3

4

ซื้อวัสดุงานปรัับปรุงและซอมบำรุง

22,140.00

22,140.00

วิธี
รานยินดีพานิช
เฉพาะเจาะจง /22,140.00 บาท

รานยินดีพานิช
/22,140.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 59/๒๕๖3
14 ส.ค. ๒๕๖3

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 61/๒๕๖3
18 ส.ค. ๒๕๖3

-2ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

5

น้ำดื่มขวดพลาสติก ปริมาตรสุทธิ
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 62/๒๕๖3
20 ส.ค. ๒๕๖3

6

ซื้อวัสดุงานปรัับปรุงและซอมบำรุง

72,047.00

72,047.00

วิธี
รานยินดีพานิช
เฉพาะเจาะจง /72,047.00 บาท

รานยินดีพานิช
/72,047.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 63/๒๕๖3
20 ส.ค. ๒๕๖3

7

ซื้อแบตเตอรี่แบบชารจได

8,717.00

8,717.00

วิธี
บจก. พีแอนดดับบลิว
เฉพาะเจาะจง โซโลชัน่ เทคโนโลยี
/8,717.00 บาท

บจก. พีแอนด
ดับบลิว โซโลชั่น
เทคโนโลยี
/8,717.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 64/๒๕๖3
25 ส.ค. ๒๕๖3

8

ซื้ออุปกรณงานเชื่อมอารกอน

18,008.10

18,008.10

วิธี
บจก. เลิศอรุณเทรดดิ้ง
เฉพาะเจาะจง /18,008.10 บาท

บจก. เลิศอรุณเทรด
ดิ้ง
/18,008.10 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 65/๒๕๖3
25 ส.ค. ๒๕๖3

9

ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก

14,000.00

14,000.00

วิธี
หจก.วี เอส นครปฐม
เฉพาะเจาะจง /14,000.00 บาท

หจก.วี เอส นครปฐม เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
/14,000.00 บาท
โดยตรง 66/๒๕๖3
31 ส.ค. ๒๕๖3

-3ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

10

จางเหมารถมินิบัสโดยสารปรับ
อากาศ

13,200.00

13,200.00

วิธี
นายนิพนธ พิทยานนท
เฉพาะเจาะจง /13,200.00 บาท

นายนิพนธ
พิทยานนท
/13,200.00 บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 43/๒๕๖3
โดยตรง 14 ส.ค. ๒๕๖3

11

จางตัดผามาน พรอมติดตั้ง

9,472.96

9,472.96

วิธี
พรรณรายณ เฮาซิ่ง
เฉพาะเจาะจง /9,472.96 บาท

พรรณรายณ เฮาซิ่ง
/9,472.96 บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 44/๒๕๖3
โดยตรง 20 ส.ค. ๒๕๖3

12

จางทำปกเกียรติบัตรแบบกระดาษ
เคลือบมัน

48,000.00

48,000.00

วิธี
บจก. โชติกา บิสเน็ส
เฉพาะเจาะจง พริ้นท
/48,000.00บาท

บจก. โชติกา บิสเน็ส
พริ้นท
/48,000.00บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 45/๒๕๖3
โดยตรง 25 ส.ค. ๒๕๖3

13

จางเหมาบุคคลในตำแหนง
พนักงานธุรการ

11,000.00

11,000.00

วิธี
น.ส.บัณฑิตา
เฉพาะเจาะจง อุณหเลขจิตร
/11,000.00 บาท

น.ส.บัณฑิตา
อุณหเลขจิตร
/11,000.00 บาท

เปน
ใบสั่งจาง เลขที่
ผูสมัครมี 46/๒๕๖3
คุณสมบัติ 31 ส.ค. ๒๕๖3
เปนไปตาม
เงื่อนไข

-4ลำดับ
ที่

14

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

ซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

898,746.50

898,746.50

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธี e-bidding บจก. บี ทู จี ซัพพลายส
แอนดเซอรวิส
923,000.00 บาท
บจก. อินเทลลิเจนซ
ไพรม โซลูชั่น
/ 898,746.50บาท
บจก. ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี
/1,029,746.60 บาท
บจก. ดีเอ็มที ซัพพลาย
แอนดเซอรวิส
/945,000.00 บาท
บจก.เอสวีโอเอ (มหาชน)
/967,815.00 บาท
บจก. พี.เอส.สมารท
เทคโนโลยี
/1,007,405.00 บาท
หจก. ซี วิว เทคโนโลยี
/1,185,000.00 บาท
บจก. บีไทยคอนเนคท
/1,398,490.00 บาท
บจก.วีบี คอนโทรลซิสเท็ม

/1,400,362.50 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
บจก. อินเทลลิเจนซ
ไพรม โซลูชั่น
/898,746.50
บาท

เปนผูเสนอ สัญญาซื้อขาย
ราคาต่ำสุด เลขที่
12/๒๕๖3
26 ส.ค. ๒๕๖3

