สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ประจําปงบประมาณ 2559
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
1 จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 8
กันยายน 2559 ไปจังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดฉะเชิงเทรา

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
2,060.00 ตกลงราคา
นายอํานาจ ทองหมู

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

2,060.00 บาท นายอํานาจ ทองหมู

2,060.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

2

ซื้อน้ํามันเดินทาง วันที่ 8 กันยายน
2559 ไปจังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

2,000.00 บาท เงินสด

2,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

3

จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 9
กันยายน 2559 ไปจังหวัดชลบุรี
(กองภูมิภาคฯ)

2,060.00 ตกลงราคา

-

นายปรีชา จันทรหอม

2,060.00 บาท นายปรีชา จันทรหอม

2,060.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

4

ซื้อน้ํามันเดินทาง วันที่ 9 กันยายน
2559 ไปจังหวัดชลบุรี

2,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

2,000.00 บาท เงินสด

2,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

5

จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 12-13
กันยายน 2559 ไปจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร

3,600.00 ตกลงราคา

-

นายวิภพ สุขประเสริฐ

3,600.00 บาท นายวิภพ สุขประเสริฐ

3,600.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

6

ซื้อน้ํามันเดินทาง วันที่ 12-13
กันยายน 2559 ไปจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร

4,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

4,000.00 บาท เงินสด

4,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

7

จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 12
กันยายน 2559 ไปจังหวัดสมุทรสาคร
และสมุทรปราการ

1,960.00 ตกลงราคา

-

นายอํานาจ ทองหมู

1,960.00 บาท นายอํานาจ ทองหมู

1,960.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
8 ซื้อน้ํามันเดินทาง วันที่ 12 กันยายน
2559 ไปจังหวัดสมุทรสาครและ
สมุทรปราการ
9

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
1,500.00 ตกลงราคา
เงินสด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1,500.00 บาท เงินสด

1,500.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

9,000.00 บาท นายกธิติกูล หมอกชัย

9,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 12-16
กันยายน 2559 ไปจังหวัดเลย ,
อุดรธานี,หนองคาย และนครพนม

9,000.00 ตกลงราคา

-

นายกธิติกูล หมอกชัย

10 ซื้อน้ํามันเดินทาง วันที่ 12-16
กันยายน 2559 ไปจังหวัดเลย ,
อุดรธานี,หนองคาย และนครพนม

15,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

11 คาขนสงวัสดุ ในการเดินทาง วันที่
12-16 กันยายน 2559 ปจังหวัดเลย
,อุดรธานี,หนองคาย และนครพนม

4,970.00 ตกลงราคา

-

บริษัท นิ่มเอ็กเพรส
จํากัด

12 จางปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและ
ระบบควบคุมการประชุมสําหรับหอง
ประชุมสําหรับหองประชุม สํานักงาน
ก.พ.ร.

498,106.40 ตกลงราคา

-

หางหุนสวนจํากัด
อินฟนิต ซัพพลาย

498,106.40 บาท หางหุนสวนจํากัด
อินฟนิต ซัพพลาย

498,106.40 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

450.00 ตกลงราคา

-

นางสาวจิราภรณ
ผันนะรา

450.00 บาท นางสาวจิราภรณ
ผันนะรา

450.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

13 จางถอดบันทึกเสียงประชุม
คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการดานแผนและดาน
งบประมาณ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 9
กันยายน 2559

15,000.00 บาท เงินสด

4,970.00 บาท บริษัท นิ่มเอ็กเพรส
จํากัด

15,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

4,970.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
14 จางเหมารถตูเดินทางวันที่ 18-19
กันยายน 2559 จังหวัดขอนแกนและ
จังหวัดกาฬสินธุ

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
3,600.00 ตกลงราคา
นายประพัฒน บุญจันทร

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

3,600.00 บาท นายประพัฒน บุญจันทร

3,600.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อน้ํามันวันที่ 18-19 กันยายน 2559
จังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ

4,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

4,000.00 บาท เงินสด

4,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

16 จางเหมารถตูเดินทางวันที่ 20-21
กันยายน 2559 จังหวัดลําปาง

3,600.00 ตกลงราคา

-

นายธวัฒชัย พลกาญ

3,600.00 บาท นายธวัฒชัย พลกาญ

3,600.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

17 ซื้อน้ํามันวันที่ 20-21 กันยายน 2559
จังหวัดลําปาง

4,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

4,000.00 บาท เงินสด

4,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

18 จางเหมารถตูเดินทางวันที่ 22
กันยายน 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี

1,800.00 ตกลงราคา

-

นายอํานาจ ทองหมู

1,800.00 บาท นายอํานาจ ทองหมู

1,800.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

19 ซื้อน้ํามันเดินทาง วันที่ 22 กันยายน
2559 จังหวัดสุพรรณบุรี

2,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

2,000.00 บาท เงินสด

2,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

20 จางเหมารถตูเดินทางวันที่ 16
กันยายน 2559 จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง

2,060.00 ตกลงราคา

-

นายเจษฎาภรณ รักชาติ

2,060.00 บาท นายเจษฎาภรณ รักชาติ

2,060.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

21 ซื้อน้ํามันวันที่ 16 กันยายน 2559
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

2,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

2,000.00 บาท เงินสด

2,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

22 จางเหมารถตูเดินทางวันที่ 19
กันยายน 2559 จังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดราชบุรี

1,800.00 ตกลงราคา

-

นายอํานาจ ทองหมู

1,800.00 บาท นายอํานาจ ทองหมู

1,800.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
23 ซื้อน้ํามันวันที่ 19 กันยายน 2559
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
1,500.00 ตกลงราคา
เงินสด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1,500.00 บาท เงินสด

1,500.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

5,400.00 บาท นายคติ ธรรมโร

5,400.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

24 จางเหมารถตูเดินทางวันที่ 19-21
กันยายน 2559 จังหวัดสงขลา,ยะลา
และจังหวัดกระบี่

5,400.00 ตกลงราคา

-

นายคติ ธรรมโร

25 ซื้อน้ํามันวันที่ 19-21 กันยายน 2559
จังหวัดสงขลา,ยะลา และจังหวัด
กระบี่

10,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

330.00 ตกลงราคา

-

บริษัท พัสดุภัณฑไทย

330.00 บาท บริษัท พัสดุภัณฑไทย

330.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

27 จางเหมารถตูเดินทางวันที่ 19-23
กันยายน 2559 จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ และ
จังหวัดเชียงราย

9,000.00 ตกลงราคา

-

นายกะษิเดช สมรัตน

9,000.00 บาท นายกะษิเดช สมรัตน

9,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

28 ซื้อน้ํามันวันที่ 19-23 กันยายน 2559
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดเชียงราย

13,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

29 คาขนสงพัสดุ วันที่ 19-23 กันยายน
2559 จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดเชียงราย

700.00 ตกลงราคา

-

บริษัท เอ็นทีซี รับ-สง
พัสดุดวน จํากัด

26 คาขนสงพัสดุ จากจังหวัดกระบี่

10,000.00 บาท เงินสด

13,000.00 บาท เงินสด

700.00 บาท บริษัท เอ็นทีซี รับ-สง
พัสดุดวน จํากัด

10,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

13,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

700.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
30 จางเหมารถตูเดินทางวันที่ 21-22
กันยายน 2559 จังหวัดชัยนาท,
ลพบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
3,860.00 ตกลงราคา
นายกิติกร ทองภักดี

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

3,860.00 บาท นายกิติกร ทองภักดี

3,860.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

5,000.00 บาท เงินสด

5,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

31 ซื้อน้ํามันวันที่ 21-22 กันยายน 2559
จังหวัดชัยนาท, ลพบุรีและจังหวัด
สุพรรณบุรี

5,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

32 จางถอดบันทึกเสียงประชุม อคตป.
เกี่ยวกับการกําหนดแนวทางวิธีการ
หารตรวจสอบและประเมินผลราชการ
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 13 กันยายน
2559

680.00 ตกลงราคา

-

นางสาวมาลินี
เอี่ยมสอาด

680.00 บาท นางสาวมาลินี
เอี่ยมสอาด

680.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

33 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ

139.10 ตกลงราคา

-

หางหุนสวนจํากัด
เปเปอร แอนด ออฟฟศ
โปรดักส จํากัด

139.10 บาท หางหุนสวนจํากัด
เปเปอร แอนด ออฟฟศ
โปรดักส จํากัด

139.10 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

34 ขออนุมัติจางพิมพหนังสือ (รายงาน
การสัมนาระบบราชการไทย ป 2558)

469,000.00 กรณีพิเศษ

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

26,229.60 ตกลงราคา

-

บอสโก

760.00 ตกลงราคา

-

นางสาวศรีสุคนธ
เอี่ยมสอาด

35 จางถายเอกสารกองคตป.
36 จางถอดบันทึกเสียงประชุม คตป.
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 27 กันยายน
2559

469,000.00 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
26,229.60 บาท บอสโก
760.00 บาท นางสาวศรีสุคนธ
เอี่ยมสอาด

469,000.00 บาท เปนผูเสนอราคา
รายเดียวและเปน
หนวยงานรัฐ
26,229.60 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
760.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
37 จางเหมาโครงการพัฒนาภาษอังกฤษ
สําหรับขาราชการสํานักงาน ก.พ.ร.
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 31
ธันวาคม 2559

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
217,500.00 ตกลงราคา
Mr.Lewis David
Anderson

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

217,500.00 บาท Mr.Lewis David
Anderson

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

217,500.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

