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

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
หรือจาง
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 67/๒๕๖3
3 ก.ย. ๒๕๖3

๑

ซื้อแชมพูและสบูเหลวบรรจุขวด

55,500.90

55,500.90

วิธี
บจก. ออล วัน เฮียร
เฉพาะเจาะจง /55,500.90 บาท

บจก. ออล วัน เฮียร
/55,500.90 บาท

2

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกพิมพ

16,146.30

16,146.30

วิธี
บจก. ทรัพยอรุณพง
เฉพาะเจาะจง /16,146.30 บาท

บจก. ทรัพยอรุณพง
/16,146.30 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 68/๒๕๖3
11 ก.ย. ๒๕๖3

3

ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก ปริมาตร
สุทธิ ๗๗๐ มล.

14,000.00

14,000.00

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

หจก.วี เอส นครปฐม
/14,000.00บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 69/๒๕๖3
11 ก.ย. ๒๕๖3

4

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

วิธี
บจก.ธนวัลเปเปอร
เฉพาะเจาะจง 2002
/22,140.00 บาท

บจก.ธนวัลเปเปอร
2002
/22,140.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อเลขที่
โดยตรง 70/๒๕๖3
11 ก.ย. ๒๕๖3

63,553.00

63,553.00

-2ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

181,333.97

181,333.97

6

ซื้อครุภัณฑสำนักงาน

108,000.00

108,000.00

7

ซื้อวัสดุไฟฟา (ปลั๊กไฟ)

16,000.00

16,000.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

วิธี
บจก.ทรัพยอรุณพง
เฉพาะเจาะจง /181,333.97 บาท
บจก.พีแอนดดับบลิว
โซโลชั่น เทคโนโลยี
/208,739.00 บาท
บจก. ซีโอแอล (มหาชน)
/ 201,980.43
วิธี
บจก.พีพี เฟอรนิเทค
เฉพาะเจาะจง อางทอง
/108,000.00 บาท
รานพยุงเฟอรนิเจอร
/121,000.00 บาท
รานลิ้มปยะวานิช
/130,500.00 บาท

บจก.ทรัพยอรุณพง
/181,333.97
บาท

วิธี
รานยินดีพานิช
เฉพาะเจาะจง /16,000.00 บาท

รานยินดีพานิช
/16,000.00 บาท

เปนผูเสนอ ใบสั่งซื้อ เลขที่
ราคาต่ำสุด 71/๒๕๖3
14 ก.ย. ๒๕๖3

บจก.พีพี เฟอรนิเทค เปนผูเสนอ ใบสั่งซื้อ เลขที่
อางทอง
ราคาต่ำสุด 72/๒๕๖3
/108,000.00
14 ก.ย. ๒๕๖3
บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 73/๒๕๖3
21 ก.ย. ๒๕๖3

-3ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

8

ซื้อครุภัณฑกอสราง

18,660.00

18,660.00

วิธี
รานยิินดีพานิช
เฉพาะเจาะจง /18,660.00 บาท

รานยิินดีพานิช
/18,660.00 บาท

เปนผูข าย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 74/๒๕๖3
22 ก.ย. ๒๕๖3

9

ซื้อครุุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

78,640.00

78,640.00

วิธี
บริษัท อีซีมอลล จำกัด
เฉพาะเจาะจง /78,640.00 บาท

บริษัท อีซีมอลล
จำกัด
/78,640.00 บาท

เปนผูข าย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 75/๒๕๖3
24 ก.ย. ๒๕๖3

10

ซื้อวัสดุสำหรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน

48,550.00

48,550.00

วิธี
รานฮวดพันธุไม
เฉพาะเจาะจง /48,550.00บาท

รานฮวดพันธุไม
/48,550.00บาท

เปนผูข าย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 76/๒๕๖3
25 ก.ย. ๒๕๖3

11

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษและ
การดสี A4)

125,511.00

125,511.00

วิธี
หจก.ณัฐนัย
เฉพาะเจาะจง /125,511.00 บาท

หจก.ณัฐนัย
/125,511.00
บาท

เปนผูข าย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 77/๒๕๖3
25 ก.ย. ๒๕๖3

12

ซื้อวัสดุงานปรับปรุงและซอมบำรุง

108,265.00

108,265.00

วิธี
รานยินดีพานิช
เฉพาะเจาะจง /108,265.00 บาท

รานยินดีพานิช
/108,265.00
บาท

เปนผูข าย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 78/๒๕๖3
25 ก.ย. ๒๕๖3

-4ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

13

ซื้อวัสดุสำนัักงาน

29,580.00

29,580.00

วิธี
บจก..พีแอนดดับบลิว
เฉพาะเจาะจง โซโลชั่น เทคโนโลยี
/29,580.00 บาท

บจก..พีแอนดดับบลิว เปนผูข าย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โซโลชั่น เทคโนโลยี
โดยตรง 79/๒๕๖3
/29,580.00 บาท
30 ก.ย. ๒๕๖3

14

ซื้อวัสดุสำนัักงาน

419,074.00

419,074.00

วิธี
บจก..พีแอนดดับบลิว
เฉพาะเจาะจง โซโลชั่น เทคโนโลยี
/419,074.00 บาท

15

จางซอมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

11,100.00

11,100.00

วิธี
อูอิเลคทรอนิค
เฉพาะเจาะจง /11,100.00 บาท

บจก..พีแอนดดับบลิว เปนผูข าย
โซโลชั่น เทคโนโลยี
โดยตรง
/419,074.00
บาท
อูอิเลคทรอนิค
เปนผู
/11,100.00 บาท ใหบริการ
โดยตรง

16

จางจัดซุมตกแตงสถานที่

30,000.00

30,000.00

วิธี
นางเยาวภาณี บุญโยธา
เฉพาะเจาะจง /30,000.00 บาท

นางเยาวภาณี
บุญโยธา
/30,000.00 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่
80/๒๕๖3
30 ก.ย. ๒๕๖3
ใบสั่งจาง เลขที่
47/๒๕๖3
11 ก.ย. ๒๕๖3

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 48/๒๕๖3
โดยตรง 11 ก.ย. ๒๕๖3

-5ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

17

จางปรับปรุงระบบน้ำ หอพัก 8

18

19

วงเงิน
งบประมาณ

8,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

8,000.00

วิธี
นายเพทาย เขียวงามดี
เฉพาะเจาะจง /8,000.00บาท

นายเพทาย
เขียวงามดี
/8,000.00บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 49/๒๕๖3
โดยตรง 11 ก.ย. ๒๕๖3

จางทำปกเขาเลมคูมือเอกสาร
48,000.00
หลักสูตรการพัฒนารองศึกษาธิการ
จังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด

48,000.00

วิธี
นางสาวพจนา เชยพร
เฉพาะเจาะจง /48,000.00 บาท

นางสาวพจนา
เชยพร
/48,000.00 บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 50/๒๕๖3
โดยตรง 14 ก.ย. ๒๕๖3

จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ
เดินทางไปศึกษาดูงาน

31,000.00

วิธี
บจก.ปวีณาทัวร
เฉพาะเจาะจง /31,000.00 บาท
หจก. ส นรินทรทัวร
/58,000.00 บาท
หจก.นิวศิริพรเดินรถ
/45,200.00 บาท
นายกลากวี โพธิ์สุวัณ
วัฒนานัน
/45,000.00 บาท

บจก.ปวีณาทัวร
/31,000.00 บาท

เปนผูเ สนอ ใบสั่งจาง เลขที่
ราคาต่ำสุด 51/๒๕๖3
16 ก.ย. ๒๕๖3

บริษัท ปวีณา
ทัวร จำกัด

-6ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

20

จางปรับปรุงบานพักขาราชการ

130,000.00

130,000.00

วิธี
นายสันติ ขุนทรง
เฉพาะเจาะจง /130,000.00บาท

นายสันติ ขุนทรง
/130,000.00บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 52/๒๕๖3
โดยตรง 30 ก.ย. ๒๕๖3

21

จางทำปกผาไหม

37,450.00

37,450.00

วิธี
บริษัท ปกไหม จำกัด
เฉพาะเจาะจง /37,450.00 บาท

บริษัท ปกไหม จำกัด
/37,450.00 บาท

เปนผู ใบสั่งจาง เลขที่
ใหบริการ 53/๒๕๖3
โดยตรง 30 ก.ย. ๒๕๖3

22

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จำนวน
20 เครื่อง

336,000.00

336,000.00

วิธี
หจก.โปรวายเดอร
เฉพาะเจาะจง ซัพพลาย(2001)
/336,000.00 บาท
บจก.โฮม ไอ.ที
/340,000.00 บาท
บจก.ไท โปรเกรส
ซัพพลาย
/346,000.00 บาท

หจก.โปรวายเดอร
ซัพพลาย(2001)
/336,000.00
บาท

เปนผูเ สนอ สัญญาซื้อขาย
ราคาต่ำสุด เลขที่
13/๒๕๖3
29 ก.ย. ๒๕๖3

-7-

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

23

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน
5 รายการ

305,300.00

305,300.00

24

ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
พรอมติดตั้ง

321,000.00

321,000.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธี
หจก.โปรวายเดอร
เฉพาะเจาะจง ซัพพลาย(2001)
/305,300.00 บาท
บจก.โฮม ไอ.ที
/325,720.00 บาท
บจก.ไท โปรเกรส
ซัพพลาย
/318,950.00 บาท
วิธี
บจก. โปรเจคเตอร เวิลด
เฉพาะเจาะจง /321,000.00 บาท
บจก.อัครเทรดดิ้ง
/353,000.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
หจก.โปรวายเดอร
ซัพพลาย(2001)
/305,300.00
บาท

เปนผูเ สนอ สัญญาซื้อขาย
ราคาต่ำสุด เลขที่
14/๒๕๖3
29 ก.ย. ๒๕๖3

บจก. โปรเจคเตอร
เวิลด
/321,000.00
บาท

เปนผูเ สนอ สัญญาซื้อขาย
ราคาต่ำสุด เลขที่
15/๒๕๖3
30 ก.ย. ๒๕๖3

