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

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก
หรือจาง
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 1/๒๕๖4
30 ต.ค. ๒๕๖3

๑

ซื้อหนังสือพิมพรายวัน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน
2564

10,950.00

10,950.00

วิธี
นายลำยอง จันทรจินดา นายลำยอง
เฉพาะเจาะจง /10,950.00บาท
จันทรจินดา
/10,950.00บาท

2

ซื้ออุปกรณเชื่อมสัญญาณโทรศัพท

5,296.50

5,296.50

วิธี
บจก.ทีโอที (มหาชน)/
เฉพาะเจาะจง 5,296.50 บาท

บจก.ทีโอที (มหาชน)
/5,296.50 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 2/๒๕๖4
30 ต.ค. ๒๕๖3

3

ซื้อปมน้ำพรอมติดตั้ง

41,195.00

41,195.00

วิธี
บจก.ทรัพยประเสริฐ
เฉพาะเจาะจง บาดาล
/41,195.00 บาท

บจก.ทรัพยประเสริฐ
บาดาล
/41,195.00 บาท

เปนผูขาย ใบสั่งซื้อ เลขที่
โดยตรง 3/๒๕๖4
30 ต.ค. ๒๕๖3

4

จางเหมาบริการในตำแหนง
พนักงานธุรการ (ทั่วไป)

132,000.00

132,000.00

วิธี
น.ส.นริศรา นอยประชา น.ส.นริศรา
เฉพาะเจาะจง /132,000.00 บาท นอยประชา
/132,000.00
บาท

เปนผูส มัคร ใบสั่งจาง เลขที่
มีคุณสมบัติ 1/๒๕๖4
เปนไปตาม 1 ต.ค. ๒๕๖3
เงื่อนไข

-2ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

5

จางเหมาบริการในตำแหนง
พนักงานธุรการ (งานพัสดุ)

132,000.00

132,000.00

วิธี
น.ส.บัฒฑิตา
เฉพาะเจาะจง อุณหเลขจิตร
/132,000.00 บาท

น.ส.บัฒฑิตา
อุณหเลขจิตร
/132,000.00
บาท

เปน
ใบสั่งจาง เลขที่
ผูสมัครมี 2/๒๕๖4
คุณสมบัติ 1 ต.ค. ๒๕๖3
เปนไปตาม
เงื่อนไข

6

จางเหมาบริการทำความสะอาด
ตุลาคม 2563

212,000.00

212,000.00

วิธี
บจก.ไดมอนด แคร
เฉพาะเจาะจง เซอรวิส
/212,000.00 บาท

บจก.ไดมอนด แคร
เซอรวิส
/212,000.00
บาท

เปนผูร ับ
จาง
โดยตรง

ใบสั่งจาง เลขที่
3/๒๕๖4
1 ต.ค. ๒๕๖3

7

จางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย ตุลาคม 63

86,666.67

86,666.67

วิธี
บจก.รักษาความ
เฉพาะเจาะจง ปลอดภัย เอ็ม.วาย
เซอรวิส
/86,666.67 บาท

บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เอ็ม.วาย
เซอรวิส
/86,666.67 บาท

เปนผูร ับ
จาง
โดยตรง

ใบสั่งจาง เลขที่
4/๒๕๖4
1 ต.ค. ๒๕๖3

8

จางเหมาบริการบำรุงรักษาตนไม
ตุลาคม 63

53,300.00

53,300.00

วิธี
บจก.รักษาความ
เฉพาะเจาะจง ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอรเทค
/53,300.00 บาท

บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอรเทค
/53,300.00 บาท

เปนผูร ับ
จาง
โดยตรง

ใบสั่งจาง เลขที่
5/๒๕๖4
1 ต.ค. ๒๕๖3

-3ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

9

จางตรวจเช็ค บำรุงรักษาลิฟต
โดยสาร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
เดือนตุลาคม 2563-กันยายน
2564
จางจัดทำวุฒิบัตร สคบศ.

24,000.00

24,000.00

10

11

จางเหมาบริการในตำแหนง
พนักงานธุรการ (อาคารสถานที่)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือ
หรือจาง
โดยสังเขป ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

วิธี
บจก.โคเน (มหาชน)
เฉพาะเจาะจง /24,000.00 บาท

บจก.โคเน (มหาชน)
/24,000.00 บาท

เปนผูร ับ
จาง
โดยตรง

ใบสั่งจาง เลขที่
6/๒๕๖4
1 ต.ค. ๒๕๖3

เปนผูร ับ
จาง
โดยตรง

ใบสั่งจาง เลขที่
7/๒๕๖4
8 ต.ค. ๒๕๖3

35,000.00

35,000.00

วิธี
บจก.โชติกา บิสซิเน็ส
เฉพาะเจาะจง /35,000.00 บาท

บจก.โชติกา บิสซิเน็ส
/35,000.00 บาท

120,633.33

120,633.33

วิธี
น.ส.วรรณวิศา
เฉพาะเจาะจง นอยประชา
/120,633.33 บาท

น.ส.วรรณวิศา
นอยประชา
/120,633.33
บาท

เปน
ใบสั่งจาง เลขที่
ผูสมัครมี 8/๒๕๖3
คุณสมบัติ 30 ต.ค. ๒๕๖3
เปนไปตาม
เงื่อนไข

