แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับที่

1
2
3
4

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิการเพาะเห็ด รร.วัดตกพรม
ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิการเพาะเห็ด รร.วัดมาบไผ่
ครุภณ
ั ฑ์เพือ่ พัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ โรงเรียนบ้านน้าตกพลิ้ว
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ โรงเรียนวัดบางชัน

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง (บาท)

ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา รร.บ้านตาเรือง

14

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานบันได งานผนัง งานพื้น งานสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน ตาบลคลองใหญ่ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

11 พฤศจิกายน 2559

200,000.00

เสนอราคาต่าสุด
200,000.00 ตกลงราคา ร้านอมร โดยนายเดชา เจียรวิบลู ย์ยาน 200,000.00 ร้านอมร โดยนายเดชา เจียรวิบูลย์ยาน 200,000.00

1/2560

11 พฤศจิกายน 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

14 พฤศจิกายน 2559

1/2560

14 พฤศจิกายน 2559

1/2560

15 พฤศจิกายน 2559

1/2560

23 พฤศจิกายน 2559

1/2560

23 พฤศจิกายน 2559

1/2560

23 พฤศจิกายน 2559

1/2560

23 พฤศจิกายน 2559

1/2560

24 พฤศจิกายน 2559

1/2560

24 พฤศจิกายน 2559

1/2560

24 พฤศจิกายน 2559

1/2560

24 พฤศจิกายน 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

24 พฤศจิกายน 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

25 พฤศจิกายน 2559

4/2560

25 พฤศจิกายน 2559

1/2560

25 พฤศจิกายน 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

25 พฤศจิกายน 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

25 พฤศจิกายน 2559

1/2560

25 พฤศจิกายน 2559

1/2560

25 พฤศจิกายน 2559

412,200.00 ตกลงราคา

163,400.00 163,400.00

ตกลงราคา

200,000.00 200,000.00
199,900.00 199,900.00

200,000.00

200,000.00 200,000.00

ตกลงราคา

16 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานพื้น งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานบันไดโรงเรียนวัดโป่ง ตาบลปัถวีอาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 200,000.00

200,000.00 ตกลงราคา

18

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานพื้น งานประตู-หน้าต่างงานฝ้าเพดาน งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านเนินดินแดงตาบลเทพนิมิต อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

200,000.00 200,000.00
200,000.00 200,000.00

19 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานทาสี งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ตาบลจันทเขลม อาเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี 199,900.00

22
23

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานโครงหลังคางานหลังคา งานฝ้าเพดานงานพื้น งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนบ้านคลองคต ตาบลหนองตาคงอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานรื้อถอนหน้าต่างงานพืน้ งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านคลองบอน ตาบลหนองตาคง อาเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรี
อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ,อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) งานพืน้ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ตาบลชากไทย อาเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี

200,000.00

นายสายชล จิตนาวา

หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

นายกิตติชัย จันทร์วุฒชิ ัย
หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ
หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

นายอุเทน สุขผ่อง
ตกลงราคา นายสุชาติ เจริญคง
ตกลงราคา

หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

199,900.00 ตกลงราคา

20 อาคารเรียน แบบ ป.1 ขงานหลังคา โรงเรียนบ้านน้าตกพลิ้ว ตาบลพลิ้ว อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 295,900.00 295,900.00
21

หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

412,200.00
163,400.00
412,200.00
200,000.00
200,000.00
199,900.00
200,000.00
200,000.00

นายอภิสิทธิ์ สุขสิงห์
หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

นายสายชล จิตนาวา
นายเอนก ถุงเวียง
นายศรชัย จันทร์หอม
หจก.สันติทองวิศวการ
หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

นายกิตติชัย จันทร์วฒ
ุ ิชัย

412,200.00
163,400.00
412,200.00
200,000.00
200,000.00
199,900.00
200,000.00
200,000.00

200,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอสซีอาร์ คอนสตรัคชั่น 2015 200,000.00 บริษัท เอสซีอาร์ คอนสตรัคชั่น 2015 200,000.00

15 อาคารเรียน แบบ ป.1 ขงานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองบอน ตาบลคลองใหญ่อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 123,900.00
17

นายอภิสิทธิ์ สุขสิงห์

นายเอนก ถุงเวียง
ตกลงราคา นายศรชัย จันทร์หอม
ตกลงราคา หจก.สันติทองวิศวการ

123,900.00 ตกลงราคา

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานขูดล้างสีเดิม งานทาสีงานพื้น งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด งานรื้อถอนงานผนัง งานประตู-หน้าต่างงานหลังคา งานระบบไฟฟ้างานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรี

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1/2560

200,000.00

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานโครงสร้างงานหลังคา งานฝ้าเพดานงานผนัง งานพืน้ งานบันไดงานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนราษฎร์พฒ
ั นาสามัคคีตาบลหนองตาคง อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

โดยสรุป

200,000.00

200,000.00 ตกลงราคา

13

(บาท)

9 พฤศจิกายน 2559

11 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานหลังคา งานฝ้าเพดานงานผนัง โรงเรียนบ้านตาเรืองตาบลปะตง อาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 200,000.00
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ งานกระจก งานมุ้งลวดงานประตู โรงเรียนบ้านซับตารี ตาบลทุ่งขนาน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

เสนอราคาต่าสุด
200,000.00 ตกลงราคา บริษัท จันทบุรีโทรทัศน์บริการ จากัด 200,000.00 บริษัท จันทบุรีโทรทัศน์บริการ จากัด 200,000.00

200,000.00 ตกลงราคา

12

เหตุผลที่คัดเลือก

1/2560

8 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานทาสี งานพืน้ งานประตูโรงเรียนส.ไทยเสรีอตุ สาหกรรม 2 ตาบลทุง่ ขนาน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 200,000.00
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรือ้ ถอน งานหลังคา งานหน้าต่าง งานพื้น งานผนังงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด งานบันได งานประตู โรงเรียนวัดสะตอน้อยตาบลตกพรม อาเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

130,000.00

200,000.00 ตกลงราคา

10

ผู้ได้รับการคัดเลือก

7 พฤศจิกายน 2559

7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิง่ ก่อสร้างอืน่ (โรงเรียนดีประจาตาบล) โรงเรียนวัดบางชัน 412,200.00
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานคอนกรีตโครงสร้าง งานหลังคา งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านไทรงาม ตาบลทับช้างอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ราคาที่เสนอ

1/2560

130,000.00

412,200.00 ตกลงราคา

9

รายชื่อผู้เสนอราคา

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด กันยาซัพพลาย 130,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด กันยาซัพพลาย 130,000.00 เสนอราคาต่าสุด
130,000.00
เสนอราคาต่าสุด
ตกลงราคา
130,000.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด กันยาซัพพลาย 130,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด กันยาซัพพลาย 130,000.00

5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (โรงเรียนดีประจาตาบล) โรงเรียนบ้านน้าตกพลิ้ว 412,200.00
6

(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

นายสวัสดิ์ วรรณา
ตกลงราคา นายอภิสิทธิ์ สุขสิงห์

200,000.00
123,900.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
199,900.00
295,900.00

หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ
หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

นายอุเทน สุขผ่อง
นายสุชาติ เจริญคง
หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

นายสวัสดิ์ วรรณา
นายอภิสิทธิ์ สุขสิงห์

200,000.00
123,900.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
199,900.00
295,900.00

200,000.00 ตกลงราคา นางสาวน้าผึ้ง จันทรประสิทธิ์ 200,000.00 นางสาวน้าผึง้ จันทรประสิทธิ์ 200,000.00

331,700.00 331,700.00
283,300.00 283,300.00
หน ้าที่ 1

ตกลงราคา

นางสาวปราณี สระศรี
ตกลงราคา นายเชาวลิต บุญเฉย

331,700.00
283,300.00

นางสาวปราณี สระศรี
นายเชาวลิต บุญเฉย

331,700.00
283,300.00

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับที่

24
25

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานหลังคา งานฝ้าเพดานงานพื้น งานผนัง งานทาสีงานประตู - หน้าต่าง งานรางน้าโรงเรียนวัดผักกาด ตาบลคลองใหญ่ อาเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรี
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานโครงหลังคางานหลังคา งานฝ้าเพดานงานพืน้ งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาบลหนองตาคง อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง (บาท)

200,000.00

(บาท)

200,000.00 ตกลงราคา

200,000.00 200,000.00

26 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนวัดบ้านอ่างตาบลอ่างคีรี อาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี 200,000.00 200,000.00
27 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ,อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26งานทาสีโรงเรียนบ้านสวนส้ม ตาบลสะตอน อาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 206,200.00

30
31
32
33

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานหลังคา งานฝ้าเพดานงานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ งานผนัง งานรางน้า งานสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านจางวางตาบลหนองตาคง อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานทาสีงานระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านมะขาม ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานโครงสร้างงานหลังคา งานฝ้าเพดานงานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนวัดตะปอนน้อยตาบลตะปอน อาเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานฝ้าเพดาน งานหลังคางานประตู งานพื้น งานผนังงานสุขภัณฑ์ โรงเรียนวัดทุ่งกบิล ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
อาคารเรียน แบบ 004 ,อาคารเรียนแบบกาหนดเองงานขัดพืน้ งานทาสี งานระเบียง งานประตู งานบันไดงานกันสาด งานโครงสร้างโรงเรียนปากน้าแหลมสิงห์ตาบลปากน้าแหลมสิงห์อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

198,600.00 198,600.00

38
39
40

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานบันได งานประตู งานทาสี โรงเรียนบ้านวังตัก ตาบลฉมัน อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานหน้าต่าง งานพื้น งานทาสีโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2ตาบลสะตอน อาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี

3/2560

27 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

2/2560

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

ตกลงราคา บริษัท เค เอส ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จากัด 100,000.00 บริษัท เค เอส ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จากัด 100,000.00 เสนอราคาต่าสุด

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

28 พฤศจิกายน 2559

200,000.00

200,000.00 ตกลงราคา

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพื้น งานผนังงานทาสี งานประตู - หน้าต่างงานบันได โรงเรียนบ้านตรอกนอง ตาบลตรอกนอง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

41 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานผนัง งานประตู -หน้าต่างงานพืน้ งานทาสี โรงเรียนวัดมะทาย ตาบลปัถวี อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

44
45

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานฝ้าเพดานงานแผงบังแดด งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

200,000.00 200,000.00
200,000.00 200,000.00

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรือ้ ถอน งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด งานพื้นงานบันได งานทาสี โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ตาบลทับไทรอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที รร.บ้านคลองบอน

46 อาคารเรียน แบบ 017งานรางน้า งานทาสี โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ตาบลตะเคียนทอง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

200,000.00
174,600.00

ตกลงราคา

หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

ร้านเหล็กเจ๊เบี้ยว
หจก.789 ศรีธรุ กิจการช่าง
หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

นายสมภพ พลาศรี
ตกลงราคา นายกองเงิน สวัสดิ์วงค์
ตกลงราคา นายนิพธ
ั น์ ก้องโสตร์
ตกลงราคา นายฉลาด เหล็กดี
ตกลงราคา นายสมมารถ ตรีสุข

200,000.00 ตกลงราคา
174,600.00 ตกลงราคา

100,000.00 100,000.00
121,400.00

นายประกาย มาประเสริฐ

200,000.00 ตกลงราคา

42 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนมิตรภาพ 20 ตาบลบ่อ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 200,000.00 200,000.00
43

หจก.ชาญชรินทร์ การโยธา

นายไพศาล กาจัดพาล
ตกลงราคา นายวัชรพงษ์ เกิดไกล

252,000.00 ตกลงราคา

199,500.00 199,500.00

121,400.00 ตกลงราคา

หน ้าที่ 2

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เสนอราคาต่าสุด

27 พฤศจิกายน 2559

200,000.00

200,000.00

โดยสรุป

2/2560

นายธนวัฒน์ เกตุแก้ว
ตกลงราคา นายธนวัฒน์ เกตุแก้ว
ตกลงราคา นายจาเนียน รีเรืองชัย

200,000.00 ตกลงราคา

200,000.00 200,000.00

(บาท)

25 พฤศจิกายน 2559

200,000.00

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนวัดเวฬุวนั ตาบลวังสรรพรสอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

1/2560

200,000.00 ตกลงราคา

37

เหตุผลที่คัดเลือก

25 พฤศจิกายน 2559

นาย บุญทา วงค์ธิมา
ตกลงราคา
นาย สิทธิพัฒน์ คนซื่อ

200,000.00

36 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ,อาคารเรียนแบบ 017 งานรางน้า โรงเรียนวัดมาบไผ่ ตาบลมาบไพ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 252,000.00

ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

1/2560

นาย วชิระวัฒน์ บรรจง

ตกลงราคา

34 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานผนัง งานประตู-หน้าต่างงานทาสี โรงเรียนบ้านปัน้ หม้อ ตาบลเทพนิมิต อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 200,000.00
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานผนัง งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง งานถมดิน งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้าโรงเรียนวัดมาบไผ่ ตาบลมาบไพ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือก

25 พฤศจิกายน 2559

200,000.00 ตกลงราคา

391,800.00 391,800.00

ราคาที่เสนอ

1/2560

200,000.00 ตกลงราคา

35

รายชื่อผู้เสนอราคา

206,200.00 ตกลงราคา

28 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบ้านสวนส้มตาบลสะตอน อาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 199,500.00 199,500.00
29

วิธซี อื้ หรือจ้าง

นายกิตติชัย จันทร์วุฒชิ ัย

นายบุญเลิศ พุทธอุทยั
นายแดนไพร แสนทะวงษ์

200,000.00
200,000.00
200,000.00
206,200.00
199,500.00
198,600.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
391,800.00
200,000.00
200,000.00
252,000.00
200,000.00
200,000.00
199,500.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
174,600.00

121,400.00

นาย วชิระวัฒน์ บรรจง

นาย บุญทา วงค์ธิมา
นาย สิทธิพฒ
ั น์ คนซื่อ
นายธนวัฒน์ เกตุแก้ว
นายธนวัฒน์ เกตุแก้ว
นายจาเนียน รีเรืองชัย
หจก.ชาญชรินทร์ การโยธา

นายประกาย มาประเสริฐ

นายไพศาล กาจัดพาล
นายวัชรพงษ์ เกิดไกล
หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

ร้านเหล็กเจ๊เบี้ยว
หจก.789 ศรีธุรกิจการช่าง
หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

นายสมภพ พลาศรี
นายกองเงิน สวัสดิ์วงค์
นายนิพธั น์ ก้องโสตร์
นายฉลาด เหล็กดี
นายสมมารถ ตรีสุข
นายกิตติชัย จันทร์วฒ
ุ ิชัย

นายบุญเลิศ พุทธอุทยั
นายแดนไพร แสนทะวงษ์

200,000.00
200,000.00
200,000.00
206,200.00
199,500.00
198,600.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
391,800.00
200,000.00
200,000.00
252,000.00
200,000.00
200,000.00
199,500.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
174,600.00

121,400.00

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับที่

47
48
49

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนวัดสาโรง ตาบลทรายขาว อาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพื้น งานประตู-หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์หอ้ งน้าส้วม งานทาสีโรงเรียนวัดอิมั้ง ตาบลซึ้งอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพืน้ งานประตู -หน้าต่าง งานทาสี โรงเรียนวัดคลองพลูตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง (บาท)

200,000.00

(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

200,000.00 ตกลงราคา

200,000.00 200,000.00
200,000.00 200,000.00

นายปรีชา นนท์ศรี
ตกลงราคา นายบุญยง ชายหาด
ตกลงราคา นายไพศาล กาจัดพาล

50 อาคารเรียน แบบมัธยมสามัญ,อาคารเรียนแบบ 017งานทาสี โรงเรียนพลิว้ ตาบลพลิว้ อาเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี 443,000.00

443,000.00 ตกลงราคา

498,900.00

498,900.00 ตกลงราคา

51
52
53
54

อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู-หน้าต่างงานทาสี งานโครงหลังคาเหล็ก งานกระจก โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ตาบลทับช้างอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
อาคารเรียน แบบ สปช.103/26งานรื้อถอนหลังคาและฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดานงานทาสี โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ตาบลทุ่งขนานอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ,อาคารเรียน แบบสปช. 102/26งานรางน้า งานทาสี โรงเรียนวัดน้าขุ่น ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรือ้ ถอน งานฝ้าเพดานงานรางน้า งานพื้น งานทาสีงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด งานหลังคาโรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัยตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้เสนอราคา

258,700.00 258,700.00

ตกลงราคา

หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

นาย จักรพงศ์ ทองจันทร์
หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

ราคาที่เสนอ
200,000.00
200,000.00
200,000.00
443,000.00
498,900.00
258,700.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก

นายปรีชา นนท์ศรี
นายบุญยง ชายหาด
นายไพศาล กาจัดพาล
หจก.บูรพา จันทบุรี บริการ

นาย จักรพงศ์ ทองจันทร์
หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

(บาท)

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

200,000.00
200,000.00
200,000.00
443,000.00
498,900.00
258,700.00

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

68

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานพืน้ งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานบันไดโรงเรียนบ้านคลองตาคงตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานหลังคา งานฝ้าเพดานงานประตู - หน้าต่าง โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ตาบลพลวงอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

1/2560

29 พฤศจิกายน 2559

30 พฤศจิกายน 2559

1/2560

30 พฤศจิกายน 2559

100,000.00

1/2560

1 ธันวาคม 2559

200,000.00

200,000.00 ตกลงราคา

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

1 ธันวาคม 2559

100,000.00

ตกลงราคา บริษัท อิ๊งค์ คอร์ปอเรชั่น จากัด 100,000.00 บริษัท อิ๊งค์ คอร์ปอเรชั่น จากัด 100,000.00 เสนอราคาต่าสุด
100,000.00
เสนอราคาต่าสุด
151,600.00 ตกลงราคา นาย นิพนธ์ สิงคิบุตร 151,600.00 นาย นิพนธ์ สิงคิบุตร 151,600.00

1/2560

1 ธันวาคม 2559

1/2560

1 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

1 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด
200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา บจก. เอ พี เอ นาวี อินเตอร์เนชั่นแน 200,000.00 บจก. เอ พี เอ นาวี อินเตอร์เนชั่นแน 200,000.00
เสนอราคาต่าสุด
1,461,000.00 1,461,000.00 e-bidding หจก.789 ศรี ธุรกิจการช่าง 1,126,000.00 หจก.789 ศรี ธุรกิจการช่าง 1,126,000.00

1/2560

2 ธันวาคม 2559

1/2560

2 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

3 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

6 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

8 ธันวาคม 2559

100,000.00

นายสมยศ ธรรมวิริยะ

195,900.00

นายสมยศ ธรรมวิริยะ

200,000.00 200,000.00
200,000.00 200,000.00

69 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)โรงเรียนบ้านสวนส้มตาบลสะตอนอาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 180,000.00

195,900.00

เสนอราคาต่าสุด

นายบุญทา วงค์ธมิ า

200,000.00

นายบุญทา วงค์ธมิ า

ตกลงราคา
64 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานผนัง งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ตาบลบ่อเวฬุอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 200,000.00 200,000.00
นาย ศักดิ์ชัย อินทสรรค์ 200,000.00 นาย ศักดิ์ชยั อินทสรรค์

67

28 พฤศจิกายน 2559

ตกลงราคา บริษัท เค เอส ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จากัด 100,000.00 บริษัท เค เอส ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จากัด 100,000.00
100,000.00
ตกลงราคา บริษัท เค เอส ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จากัด 100,000.00 บริษัท เค เอส ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น จากัด 100,000.00 เสนอราคาต่าสุด
100,000.00

63 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26งานรางน้า โรงเรียนวัดพลวง ตาบลพลวง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 151,600.00

อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ,อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ,อาคารเรียน แบบสปช.103/26 ,อาคารเรียนแบบ สปช.105/2งานรือ้ ถอนหลังคา งานหลังคา งานทาสีงานพื้น โรงเรียนวัดตกพรมตาบลตกพรม อาเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

1/2560

3/2560

195,900.00

66

28 พฤศจิกายน 2559

30 พฤศจิกายน 2559

195,900.00 ตกลงราคา

ปรับปรุงซ่อมแซมงานรื้อถอนบ้านพักครู งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนังงานประตู-หน้าต่าง งานบันไดโรงเรียนบ้านคลองน้าเป็นตาบลพลวง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

1/2560

เสนอราคาต่าสุด

200,000.00

65

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานขูดล้างสีเดิมงานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพื้น งานระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ตาบลปะตงอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที รร.บ้านบ่อ

2/2560

29 พฤศจิกายน 2559

200,000.00

57

62

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

เสนอราคาต่าสุด

200,000.00

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตู- หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่ ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรี

1/2560

29 พฤศจิกายน 2559

200,000.00

128,800.00

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานรือ้ ถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานผนังงานระบบไฟฟ้างานประตู -หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนวัดพังงอน ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรี

61

28 พฤศจิกายน 2559

1/2560

หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

นาย สุชาติ เจริญคง

56

60

1/2560

200,000.00

128,800.00

150,500.00

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที รร.บ้านป่าวิไล
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที รร.วัดน้าขุ่น

28 พฤศจิกายน 2559

200,000.00 ตกลงราคา

นาย สุชาติ เจริญคง

อาคารเรียน แบบ ป.1 ข งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง งานประตู-หน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ โรงเรียนวัดพังงอน ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

59

1/2560

128,800.00

55

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานผนัง งานพื้น งานประตู -หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดตะเคียนทองตาบลตะเคียนทอง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

28 พฤศจิกายน 2559

128,800.00 ตกลงราคา

เสนอราคาต่าสุด
150,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวที 99 คอนสตรัคชั่น 150,500.00 บริษัท ดับบลิวที 99 คอนสตรัคชั่น 150,500.00
เสนอราคาต่าสุด
200,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวที 99 คอนสตรัคชั่น 200,000.00 บริษัท ดับบลิวที 99 คอนสตรัคชั่น 200,000.00
เสนอราคาต่าสุด
200,000.00 ตกลงราคา นางบุญยืน จุนเจริญ 200,000.00 นางบุญยืน จุนเจริญ 200,000.00

58

1/2560

ตกลงราคา

นางวาสนา แนบตะขบ
ตกลงราคา
นาง จรรยา เดชบุรัมย์

180,000.00 ตกลงราคา

หน ้าที่ 3

ร้าน หนังสือดี

200,000.00
200,000.00
180,000.00

นางวาสนา แนบตะขบ

นาง จรรยา เดชบุรัมย์

ร้าน หนังสือดี

200,000.00

200,000.00

200,000.00
200,000.00
180,000.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

(บาท)

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เสนอราคาต่าสุด
180,000.00 ตกลงราคา ร้าน อมร โดย นาย เดชา เจียรวิบูลยาน 180,000.00 ร้าน อมร โดย นาย เดชา เจียรวิบูลยาน 180,000.00
เสนอราคาต่าสุด
180,000.00
180,000.00
180,000.00 ตกลงราคา

1/2560

9 ธันวาคม 2559

1/2560

9 ธันวาคม 2559

1/2560

13 ธันวาคม 2559

1/2560

14 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

15 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

16 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

16 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

18 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

3/2560

23 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

23 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

28 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด
689,200.00 e-bidding บริษทั บุญณสิทธิ์ก่อสร้าง จากัด 592,000.00 บริษัท บุญณสิทธิ์กอ่ สร้าง จากัด 592,000.00
เสนอราคาต่าสุด
984,300.00 e-bidding หจก บูรพา จันทบุรี บริการ 775,700.00 หจก บูรพา จันทบุรี บริการ 775,700.00

1/2560

29 ธันวาคม 2559

1/2560

30 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

30 ธันวาคม 2559

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

5 มกราคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

17 มกราคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

18 มกราคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

2/2560

20 มกราคม 2560

185,000.00

185,000.00 ตกลงราคา

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

23 มกราคม 2560

ตกลงราคา หกจ. เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 222,000.00 หกจ. เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ 222,000.00 เสนอราคาต่าสุด
222,000.00
เสนอราคาต่าสุด
ตกลงราคา
335,000.00
หจก.789 ศรี ธุรกิจการช่าง 335,000.00 หจก.789 ศรี ธุรกิจการช่าง 335,000.00

1/2560

1 กุมภาพันธ์ 2560

1/2560

15 กุมภาพันธ์ 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

17 กุมภาพันธ์ 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

70 อุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)โรงเรียนวัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์)ตาบลพลวงอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 180,000.00
71 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)โรงเรียนวัดเกวียนหักตาบลเกวียนหักอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 180,000.00

ร้าน บุค๊ ส์เซอร์วิส

ร้าน บุค๊ ส์เซอร์วิส

72

อุปกรณ์ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกลู )ตาบลเกาะเปริดอาเภอแหลมสิงห์จงั หวัดจันทบุรี

180,000.00

73

อาคารเรียน แบบ ป.1 ,อาคารเรียน แบบ 017 จานวน 2หลัง ,อาคารเรียน แบบ 004งานหลังคา งานพื้น งานผนังงานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านประตง(อนุบาลอ.สอยดาว) ตาบลทรายขาวอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

895,200.00

เสนอราคาต่าสุด
180,000.00 ตกลงราคา ร้าน เพาเวอร์คิง คอมพิวเตอร์ 180,000.00 ร้าน เพาเวอร์คิง คอมพิวเตอร์ 180,000.00
เสนอราคาต่าสุด
895,200.00 e-bidding หจก บูรพา จันทบุรี บริการ 742,742.00 หจก บูรพา จันทบุรี บริการ 742,742.00

180,000.00

180,000.00 ตกลงราคา

74 อุปกรณ์ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)โรงเรียนวัดวันยาวล่างตาบลวันยาวอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
75

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานหลังคา งานฝ้าเพดานงานผนัง งานระบบสุขาภิบาลโรงเรียนบ้านหนองสลุดตาบลปัถวี อาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี

200,000.00 200,000.00

76 อุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)โรงเรียนบ้านคลองตาคงตาบลโป่งน้าร้อนอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 180,000.00 180,000.00
77
78
79
80
81

อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 จานวน 2 หลังงานรื้อถอนพื้น งานพื้น งานบันไดงานระเบียง โรงเรียนวัดทุ่งกบิล ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

อาคาร สพฐ. 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) รร.วัดตะปอนน้อย
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานผนัง งานประตู-หน้าต่างงานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านเขาแก้วตาบลปะตง อาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี

รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่
่ า 2,400 ซีซี สพป.จันทบุรี เขต 2
อาคารเรียน แบบ 017 ,อาคารอเนกประสงค์ 312งานหลังคา งานผนัง งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนวัดบางกะไชย ตาบลบางกะไชยอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

160,700.00

200,000.00 200,000.00
1,214,000.00 1,214,000.00

82 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข งานรางน้า งานระเบียง งานผนังงานทาสี โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน ตาบลบ่ออาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 984,300.00
83

ครุภณ
ั ฑ์เพือ่ พัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 200,000.00

84

อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ,อาคารเรียน แบบสปช.102/26 ,อาคารเรียนแบบ ป.1 ขงานพืน้ งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคา งานรางน้า โรงเรียนบ้านเขาหอมตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

85
86

ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) โรงเรียนส.ไทยเสรีอตุ สาหกรรม 2
ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านคลองคต

160,700.00 ตกลงราคา

376,500.00 376,500.00

689,200.00

185,000.00

ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านทับสงฆ์

89

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทยี ู สพป.จันทบุรี เขต 2

222,000.00

90

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ 312,ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 (6 ที)่ ,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/26 รร.วัดตกพรม

335,000.00

เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ จานวน 6 เครือ่ ง รร.บ้านทับช้าง

e-bidding

หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

นาย วิโรจน์ บุญจันทร์
บริษทั โตโยต้าจันทบุรี (1972)

e-bidding

หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

บริษัท สือ่ สมบูรณ์ จากัด

185,000.00 ตกลงราคา

91 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.206/26 งานทาสี งานประตู-หน้าต่าง รร.บ้านประตง 152,458.00 152,458.00
92

ตกลงราคา

185,000.00 ตกลงราคา

87 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (โรงเรียนดีประจาตาบล) โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 412,200.00 412,200.00
88

ตกลงราคา

นาย ไพศาล กาจัดพาล

180,000.00
200,000.00
180,000.00
160,700.00
376,000.00
200,000.00
1,214,000.00

ร้าน หนังสือดี
นาย แสนสุข เจริญดง
ร้าน บุค๊ ส์เซอร์วิส
นาย ไพศาล กาจัดพาล
หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

นาย วิโรจน์ บุญจันทร์
บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972)

180,000.00
200,000.00
180,000.00
160,700.00
376,000.00
200,000.00
1,214,000.00

200,000.00 ตกลงราคา บริษัท สุพรีมดิสทิบิวชั่น ไทยแลนด์ 161,000.00 บริษทั สุพรีมดิสทิบิวชั่น ไทยแลนด์ 161,000.00

675,800.00 675,800.00
185,000.00

ร้าน หนังสือดี
ตกลงราคา
นาย แสนสุข เจริญดง
ตกลงราคา
ร้าน บุค๊ ส์เซอร์วิส

126,000.00 126,000.00
หน ้าที่ 4

ร้าน หนังสือดี
ตกลงราคา
นาย นวพล แก้วขาว
บริษัท สือ่ สมบูรณ์ จากัด

542,000.00
185,000.00
185,000.00
412,200.00
185,000.00

หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

บริษัท สือ่ สมบูรณ์ จากัด

ร้าน หนังสือดี
นาย นวพล แก้วขาว
บริษัท สือ่ สมบูรณ์ จากัด

542,000.00
185,000.00
185,000.00
412,200.00
185,000.00

ตกลงราคา

นาย จิรเดช เพชรเพ็ญ

152,458.00

นาย จิรเดช เพชรเพ็ญ

152,458.00

ตกลงราคา

ขนอนหลวง จากัด

126,000.00

ขนอนหลวง จากัด

126,000.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับที่

93

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ทีวี LED ชนิดจอแบนขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิ้ว จานวน 6 เครือ่ ง รร.บ้านทับช้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

186,000.00 186,000.00

94 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26อาคาร สพฐ. 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง),อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ร.ร.บ้านทรัพย์สินพูน 208,600.00 208,600.00
95 ก่อสร้างหลังคาทางเดิน เพือ่ ป้องกันแดดฝนระหว่างทางเดินเข้าโรงเรียนและทางเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆ รร.บ้านเขาหอม
96

ครุภัณฑ์ จานวน 11 รายการ รร.สตรีวิทยาฯ

97 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.105/26อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 , ส้วมแบบ สปช.601/26 รร.บ้านตาเรือง
98

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข รร.วัดผักกาด

99 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28งานพืน้ โรงเรียนบ้านตาเรืองตาบลปะตง อาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
100
101
102

อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง (ชั้นล่างโล่ง) รร.วัดตะปอนน้อย
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง (ชั้นล่างโล่ง) รร.บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
อาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน รร.สตรีวทิ ยาอุปถัมภ์ 2

103

อาคารเรียน แบบ 004 ,อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ,อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จานวน 2 หลังงานประตู-หน้าต่าง งานพื้น งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านทับช้าง ตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี

104

บ้านพักครู 203/27 รร.บ้านจันทเขลม
ชุดอุปกรณ์สาหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ

105

133,800.00 133,800.00

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ตกลงราคา

ขนอนหลวง จากัด
ตกลงราคา
นาย ธนวัฒน์ อ่ามาก
ตกลงราคา
นาย อนันต์ กองสีสงั ข์

ราคาที่เสนอ
186,000.00
208,600.00
133,800.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ขนอนหลวง จากัด
นาย ธนวัฒน์ อ่ามาก
นาย อนันต์ กองสีสังข์

ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

(บาท)

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

186,000.00
208,600.00
133,800.00

429,000.00 429,000.00

ตกลงราคา

ร้าน อมร โดย นาย เดชา เจียรวิบูลยาน 429,000.00 ร้าน อมร โดย นาย เดชา เจียรวิบูลยาน 429,000.00

359,300.00 359,300.00

ตกลงราคา

บริษัท เอสซีอาร์ คอนสตรัคชั่น 2015 359,300.00 บริษัท เอสซีอาร์ คอนสตรัคชั่น 2015 359,300.00

407,000.00 407,000.00

ตกลงราคา

1,421,600.00 1,421,600.00 e-bidding
3,945,000.00 3,945,000.00
3,945,000.00 3,945,000.00
1,871,000.00 1,871,000.00

e-bidding
e-bidding
e-bidding

นาย วชิระวัฒน์ บรรจง
หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

407,000.00
964,946.00

นาย วชิระวัฒน์ บรรจง
หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

407,000.00
964,946.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญชรินทร์ การโยธา 3,750,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาญชรินทร์ การโยธา

3,750,000.00

หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

3,583,809.50

หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

3,583,809.50
1,442,000.00

หจก บูรพา จันทบุรี บริการ
หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

1,442,000.00

1,287,000.00 1,287,000.00 e-bidding หจก บูรพา จันทบุรี บริการ 942,000.00 หจก บูรพา จันทบุรี บริการ 942,000.00
824,100.00 824,100.00 สอบราคา บริษัท เป็นไทยการโยธา 2011 จากัด 824,000.00 บริษัท เป็นไทยการโยธา 2011 จากัด 824,000.00
9,339,160.00 9,339,160.00 e-bidding บริษัท สุพรีมดิสทิบิวชั่น ไทยแลนด์ 9,234,804.00 บริษทั สุพรีมดิสทิบิวชั่น ไทยแลนด์ 9,234,804.00

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

28 กุมภาพันธ์ 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

28 กุมภาพันธ์ 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

6 มีนาคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

6 มีนาคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

14 มีนาคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

15 มีนาคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

2/2560

19 กรกฎาคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

24 กรกฎาคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

25 กรกฎาคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

10 สิงหาคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

3/2560

22 สิงหาคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

27 สิงหาคม 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

4 กันยายน 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

9 กันยายน 2560

เสนอราคาต่าสุด

1/2560

18 กันยายน 2560

เสนอราคาต่าสุด

69/2560

18 กันยายน 2560

เสนอราคาต่าสุด

69/2560

18 กันยายน 2560

บริษัท เอ็ดดูเทค คอมพิวเตอร์ จากัด

525,800.00 e-bidding

นาย คณิติน กองสีสังข์

456,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านระยองซ่อมบารุงและบริการ 2010

95,000.00 ร้านระยองซ่อมบารุงและบริการ 2010 95,000.00

106

ซ่อมแซมอาคารเรียนทีป่ ระสบอุบัติภัย รร.สังวาลย์วิทย์ 6

525,800.00

107

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที รร.วัดตะปอนน้อย
อาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน รร.วัดผักกาด

100,000.00 100,000.00

108

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 7 เครื่อง สพป.จบ.2
110 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จานวน 8 เครื่อง
109

1,871,000.00 1,871,000.00

e-bidding

210,000.00 210,000.00

เฉพาะเจาะจง

168,000.00 168,000.00

เฉพาะเจาะจง

หน ้าที่ 5

หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

1,464,000.00

นาย คณิติน กองสีสังข์
หจก บูรพา จันทบุรี บริการ

456,000.00

1,464,000.00

บริษัท บ้านคอมพิวเตอร์ เนตเวิร์ค จากัด 210,000.00 บริษัท บ้านคอมพิวเตอร์ เนตเวิร์ค จากัด 210,000.00
บริษัท บ้านคอมพิวเตอร์ เนตเวิร์ค จากัด 168,000.00 บริษัท บ้านคอมพิวเตอร์ เนตเวิร์ค จากัด 168,000.00

