สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กก.ตชด.31
ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ลาดับ

1
2

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง 47,138.50 47,138.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และหล่อลื่น 2 รายการ
(ร.314)
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
51,250.51,250.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 รายการ

3

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
2 รายการ (ร.315)

4

จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง 43,902.54 43,902.54 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และหล่อลื่น 2 รายการ
(ร.315)
จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง 43,635.93 43,635.93 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และหล่อลื่น 2 รายการ
(ร.316)
จัดซื้อวัสดุวารสารและ
1,160.1,160.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารา 4 รายการ

5
6

3,000.-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก.อุตรดิตถ์โชติทวี
ทรัพย์ ราคาที่เสนอ
47,138.50
ร้านเพื่อนครู ราคาที่
เสนอ 51,250.-

หจก.อุตรดิตถ์โชติทวี
ทรัพย์ ราคาที่เสนอ
47,138.50
ร้านเพื่อนครู ราคาที่
เสนอ 51,250.-

3,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโพธิ์ทองเครื่องเขียน ร้านโพธิ์ทองเครื่องเขียน
ราคาที่เสนอ 3,000.- ราคาที่เสนอ 3,000.ร้านรุ่งสมบูรณ์ทรัพย์
เซอร์วิส ราคาที่เสนอ
43,902.54
หจก.โชติเพิ่มพูนทรัพย์
ปิโตรเลียม ราคาที่เสนอ
43,635.93
น.ส.ชลทิชา ไพเราะ
ราคาที่เสนอ 1,160.-

ร้านรุ่งสมบูรณ์ทรัพย์
เซอร์วิส ราคาที่เสนอ
43,902.54
หจก.โชติเพิ่มพูนทรัพย์
ปิโตรเลียม ราคาที่เสนอ
43,635.93
น.ส.ชลทิชา ไพเราะ
ราคาที่เสนอ 1,160.-

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61006
คุณลักษณะที่ทาง ลง 1 พ.ย.60
ราชการกาหนด
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61007
คุณลักษณะที่ทาง ลง 2 พ.ย.60
ราชการกาหนด
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61008
คุณลักษณะที่ทาง ลง 3 พ.ย.60
ราชการกาหนด
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61009
คุณลักษณะที่ทาง ลง 3 พ.ย.60
ราชการกาหนด
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61010
คุณลักษณะที่ทาง ลง 3 พ.ย.60
ราชการกาหนด
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61011
คุณลักษณะที่ทาง ลง 2 พ.ย.60
ราชการกาหนด

ลาดับ

7
8
9
10

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
4,750.4,750.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หรือการแพทย์
2 รายการ
จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง 61,157.40 61,157.40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และหล่อลื่น 2 รายการ
(ร.317)
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
3,000.3,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และขนส่ง 1 รายการ
(ร.317)
จัดซื้อวัสดุอาหารและยา 76,500.76,500.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สุนัขสงคราม 2 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท เวิลด์ เคมีคอล
เซ็นเตอร์ จากัด ราคาที่
เสนอ 4,750.หจก.อุตรดิตถ์โชติทวี
ทรัพย์ ราคาที่เสนอ
61,157.40
หจก.พิษณุโลกไทยนคร
หล่อยาง ราคาที่เสนอ
3,000.ร้านชลชัยสหการ
ราคาที่เสนอ 76,500.-

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล
เซ็นเตอร์ จากัด ราคาที่
เสนอ 4,750.หจก.อุตรดิตถ์โชติทวี
ทรัพย์ ราคาที่เสนอ
61,157.40
หจก.พิษณุโลกไทยนคร
หล่อยาง ราคาที่เสนอ
3,000.ร้านชลชัยสหการ
ราคาที่เสนอ 76,500.-

11

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
19 รายการ

27,500.-

27,500.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วัฒนากิจวัสดุ(1) หจก.วัฒนากิจวัสดุ(1)
ราคาที่เสนอ 27,500.- ราคาทีเ่ สนอ 27,500.-

12

จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ
ห้องเรียนฯ รร.ตชด.บ้าน
โป่งตะแบก (งบลงทุน)
5 รายการ

412,000.- 412,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีรามิด ครุภัณฑ์ บริษัท พีรามิด ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา จากัด
ทางการศึกษา จากัด
ราคาที่เสนอ 412,000.- ราคาที่เสนอ 412,000.-

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61012
คุณลักษณะที่ทาง ลง 6 พ.ย.60
ราชการกาหนด
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61013
คุณลักษณะที่ทาง ลง 9 พ.ย.60
ราชการกาหนด
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61014
คุณลักษณะที่ทาง ลง 9 พ.ย.60
ราชการกาหนด
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61015
คุณลักษณะที่ทาง ลง 10 พ.ย.60
ราชการกาหนด
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61016
คุณลักษณะที่ทาง ลง 10 พ.ย.60
ราชการกาหนด
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61017
คุณลักษณะที่ทาง ลง 14 พ.ย.60
ราชการกาหนด

ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

13

จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ
ห้องเรียนฯ รร.ตชด.
บุญธรรม-บุญพริ้ง
(งบลงทุน) 5 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ
ห้องเรียนฯ รร.ตชด.
อาทรอุทิศ (งบลงทุน)
5 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
5 รายการ

14

15

วงเงิน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

412,000.- 412,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีรามิด ครุภัณฑ์ บริษัท พีรามิด ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา จากัด
ทางการศึกษา จากัด
ราคาที่เสนอ 412,000.- ราคาที่เสนอ 412,000.-

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61018
คุณลักษณะที่ทาง ลง 14 พ.ย.60
ราชการกาหนด

412,000.- 412,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีรามิด ครุภัณฑ์ บริษัท พีรามิด ครุภัณฑ์ เสนอราคาวัสดุตาม บซ.414/61019
ทางการศึกษา จากัด
ทางการศึกษา จากัด
คุณลักษณะทีท่ าง ลง 14 พ.ย.60
ราคาที่เสนอ 412,000.- ราคาที่เสนอ 412,000.- ราชการกาหนด
14,977.-

16

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 4,311.03
และขนส่ง

17

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
และทรัพย์สิน

2,250.-

14,977.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเซ็นเตอร์99
ร้านอุดมเซ็นเตอร์99 เสนอราคาวัสดุตาม
ราคาที่เสนอ 14,977.- ราคาที่เสนอ 14,977.- คุณลักษณะทีท่ าง
ราชการกาหนด
4,311.03 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก การจัดจ้างครั้งนี้มี
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด วงเงินไม่เกินตามที่
กาหนดในกฏ
กระทรวง
2,250.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ธีระเครื่องเย็น
ร้าน ธีระเครื่องเย็น
การจัดจ้างครั้งนี้มี
วงเงินไม่เกินตามที่
กาหนดในกฏ
กระทรวง

บซ.414/61020
ลง 17 พ.ย.60
เลขที่ใบสั่งจ้าง
บจ.414/6101
ลง 2 พ.ย. 60
เลขที่ใบสั่งจ้าง
บจ.414/6102
ลง 6 พ.ย. 60

ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน

18

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ
และขนส่ง

4,061.19

4,061.19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

19

จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

10,000.-

10,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สุขเกษมวัสดุ

ร้าน สุขเกษมวัสดุ

20

จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

10,000.-

10,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดี การค้า

ร้าน ดีดี การค้า

21

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ
และขนส่ง

5,491.24

5,491.24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี กรุ๊ป
มิตซูออโต้เซลล์ จากัด

บริษัท วี กรุ๊ป
มิตซูออโต้เซลล์ จากัด

22

จ้างเหมาและบริการ

950.-

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

950.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมกราฟฟิก
เซ็นเตอร์

ร้าน อุดมกราฟฟิก
เซ็นเตอร์

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
การจัดจ้างครั้งนี้มี เลขที่ใบสั่งจ้าง
วงเงินไม่เกินตามที่ บจ.414/6103
กาหนดในกฏ
ลง 6 พ.ย. 60
กระทรวง
การจัดจ้างครั้งนี้มี เลขที่ใบสั่งจ้าง
วงเงินไม่เกินตามที่ บจ.414/6104
กาหนดในกฏ
ลง 15 พ.ย. 60
กระทรวง
การจัดจ้างครั้งนี้มี เลขที่ใบสั่งจ้าง
วงเงินไม่เกินตามที่ บจ.414/6105
กาหนดในกฏ
ลง 16 พ.ย. 60
กระทรวง
การจัดจ้างครั้งนี้มี เลขที่ใบสั่งจ้าง
วงเงินไม่เกินตามที่ บจ.414/6106
กาหนดในกฏ
ลง 17 พ.ย. 60
กระทรวง
การจัดจ้างครั้งนี้มี เลขที่ใบสั่งจ้าง
วงเงินไม่เกินตามที่ บจ.414/6107
กาหนดในกฏ
ลง 20 พ.ย. 60
กระทรวง

ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

23

จ้างเหมาและบริการ

24

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ
และขนส่ง

เลขที่และวันที่ของ
วงเงิน
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
490.490.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สุขุมาภรณ์ซีร็อก
ร้าน สุขุมาภรณ์ซีร็อก การจัดจ้างครั้งนี้มี เลขที่ใบสั่งจ้าง
วงเงินไม่เกินตามที่ บจ.414/6108
กาหนดในกฏ
ลง 20 พ.ย. 60
กระทรวง
16,700.- 16,700.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้าปาดอะไหล่ยนต์ ร้านน้าปาดอะไหล่ยนต์ การจัดจ้างครั้งนี้มี เลขที่ใบสั่งจ้าง
วงเงินไม่เกินตามที่ บจ.414/6109
กาหนดในกฏ
ลง 21 พ.ย. 60
กระทรวง

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ต.
( สมคาด ชัยศิริ )
สว.กก.ตชด.31 (กบ.)

