สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษาคม พ.ศ. 2559 ประจําปงบประมาณ 2559
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
1 จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 10-13
พฤษภาคม 2559 ไปจังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพรและ
จังหวัดนาน

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
7,200.00 ตกลงราคา
นายสรศักดิ์ ศรีบุญเรือง

2

ซื้อน้ํามันเดินทาง วันที่ 10-13
พฤษภาคม 2559 ไปจังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพรและ
จังหวัดนาน

4,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

3

เชาหองประชุมพรอมอุปกรณ ใชใน
การประชุมของกองพัฒนาระบบ
ราชการ 2 ในวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 ณ วิทยาลัยการปกครอง
มหาวิทยาลัยขอนแกน

15,000.00 ตกลงราคา

-

มหาวิทยาลัยขอนแกน

4

ซื้อถังขยะใส ขนาด 60 ลิตร จํานวน
3 ใบ พรอมสกรีนโลโก

2,568.00 ตกลงราคา

-

หางหุนสวนจํากัด วิริยะ
1995

5

จางเหมาซอมแซมอาคารสํานักงาน
ก.พ.ร. จํานวน 3 รายการ

274,562.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ทริปเปลเอ็น
ดีไซน พลัส จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

7,200.00 บาท นายสรศักดิ์ ศรีบุญเรือง

7,200.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

4,000.00 บาท เงินสด

4,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

15,000.00 บาท มหาวิทยาลัยขอนแกน

2,568.00 บาท หางหุนสวนจํากัด วิริยะ
1995
274,562.00 บาท บริษัท ทริปเปลเอ็น
ดีไซน พลัส จํากัด

15,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
และเปนหนวยงานรัฐ

2,568.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
274,562.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
และมีชางที่เชี่ยวชาญ

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
6 จางซอมพื้นหอง ชั้น 2 บริเวณทางเดิน

7

จางติดแผนครอบทอระบายน้ําทิ้ง
และซอมเกาอี้หองประชุมกอง
กฎหมายฯ

8

9

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
46,866.00 ตกลงราคา
บริษัท ส.พัชรพัฒน
จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

46,866.00 บาท บริษัท ส.พัชรพัฒน
จํากัด

46,866.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
และมีชางที่เชี่ยวชาญ

18,500.00 บาท นายภัทรพล พรรษา

18,500.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
และมีชางที่เชี่ยวชาญ

18,500.00 ตกลงราคา

-

นายภัทรพล พรรษา

จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 16-18
พฤษภาคม 2559 ไปจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดลําปาง

5,400.00 ตกลงราคา

-

นายสุนทร อุทรานันท

5,400.00 บาท นายสุนทร อุทรานันท

5,400.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

ซื้อน้ํามันเดินทาง วันที่ 16-18
พฤษภาคม 2559 ไปจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดลําปาง

3,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

3,000.00 บาท เงินสด

3,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

10 จางถอดบันทึกเสียงการประชุม
อกพร.โครงกสรางดานสังคม ครั้งที่
2/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559

900.00 ตกลงราคา

-

นางสาวจิราภรณ
ผันนะรา

900.00 บาท นางสาวจิราภรณ
ผันนะรา

900.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

11 จางถอดบันทึกเสียงการประชุม อก
พร.สวนภูมิภาคและทองถิ่น ครั้งที่
4/2559 วันที่ 29 เมษายน 2560

700.00 ตกลงราคา

-

นางสาวจิราภรณ ผันนะ
รา

700.00 บาท นางสาวจิราภรณ ผันนะ
รา

700.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

12 จางซอมเครื่องพิมพ กองภูมิภาคฯ

3,700.00 ตกลงราคา

-

ธนรัตน เซ็นเตอร
เซอรวิส

3,700.00 บาท ธนรัตน เซ็นเตอร
เซอรวิส

3,700.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
และมีชางที่เชี่ยวชาญ

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
13 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หอง
ผอ.กองติดตามฯ

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
2,788.50 ตกลงราคา
บริษัท นิวตั้นนครินทร
จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

2,788.50 บาท บริษัท นิวตั้นนครินทร
จํากัด

2,788.50 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
และมีชางที่เชี่ยวชาญ

14 จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 22-24
พฤษภาคม 2559 ไป จังหวัดขอนแกน
และจังหวัดอุดรธานี

5,400.00 ตกลงราคา

-

นายวรวุฒิ พุฒพันธ

5,400.00 บาท นายวรวุฒิ พุฒพันธ

5,400.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

15 ซื้อน้ํามันเดินทาง วันที่ 22-24
พฤษภาคม 2559 ไป จังหวัดขอนแกน
และจังหวัดอุดรธานี

4,200.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

4,200.00 บาท เงินสด

4,200.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

16 จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 26-29
พฤษภาคม 2559 ไป จังหวัดสตูล

7,200.00 ตกลงราคา

-

นายคติ ธรรมโร

7,200.00 บาท นายคติ ธรรมโร

7,200.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

17 ซื้อน้ํามันเดินทาง วันที่ 26-29
พฤษภาคม 2559 ไป จังหวัดสตูล

5,600.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

5,600.00 บาท เงินสด

5,600.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

18 จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 30
พฤษภาคม 2559 - 1 มิถุนายน 2559
ไป จังหวัดสกลนคร จังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดนครพนม

5,400.00 ตกลงราคา

-

นายศิวฤกษ ยอดนารี

5,400.00 บาท นายศิวฤกษ ยอดนารี

5,400.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

19 ซื้อน้ํามันเดินทางวันที่ 30 พฤษภาคม
2559 - 1 มิถุนายน 2559 ไป
จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดนครพนม

3,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

3,000.00 บาท เงินสด

3,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

20 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 จํานวน
500 รีม

47,882.50 ตกลงราคา

-

หางหุนสวนจํากัด วิริยะ
1995

47,882.50 บาท หางหุนสวนจํากัด วิริยะ
1995

47,882.50 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3
รายการ

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
7,516.75 ตกลงราคา
บริษัท รามอินทรา
อินเตอรเทรด จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

7,516.75 บาท บริษัท รามอินทรา
อินเตอรเทรด จํากัด

7,516.75 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

12,840.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ทริปเปลเอ็น
ดีไซน พลัส จํากัด

12,840.00 บาท บริษัท ทริปเปลเอ็น
ดีไซน พลัส จํากัด

12,840.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

23 จางเหมาพนักงานธุรการ (สนับสนุน
งานการเงินและบัญชี)

58,000.00 ตกลงราคา

-

นางสาวนงลักษณ
จันทโสภณ

58,000.00 บาท นางสาวนงลักษณ
จันทโสภณ

58,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

24 จางเหมาบริการจากคนพิการ
ตําแหนงเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน

72,000.00 กรณีพิเศษ

-

นายนพดล บัวสนธ

72,000.00 บาท นายนพดล บัวสนธ

72,000.00 บาท เปนการดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหสัมปทาน
จัดสถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ จัดจาง
เหมาชวงงานหรือจาง
เหมาบริการโดยวิธีกรณี
พิเศษฯ พ.ศ. 2558

25 จางเหมาบริการซอมพัสดุ จํานวน
5 รายการ

13,200.00 ตกลงราคา

-

นายเฉลิมชัย
สินวาสนามงคล

13,200.00 บาท นายเฉลิมชัย
สินวาสนามงคล

13,200.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
และมีชางที่เชี่ยวชาญ

3,424.00 ตกลงราคา

-

หางหุนสวนจํากัด วิริยะ
1995

26 จางซอมเครื่องเจาะกระดาษ

3,424.00 บาท หางหุนสวนจํากัด วิริยะ
1995

3,424.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
27 จางพิมพหนังสือรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
โครงการสรางรายไดและพัฒนาการ
เกษตรแกชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง
จํานวน 1,000 เลม

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
279,500.00 กรณีพิเศษ
ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกว
เจาจอม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

279,500.00 บาท ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกว
เจาจอม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา

279,500.00 บาท เปนผูเสนอราคาราย
เดียวและเปนหนวยงานรัฐ

28 จางพิมพหนังสือ พรบ.องคการ
มหาชน พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
โดย พรบ.องคการหมาชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 จํานวน 1,000 เลม

47,080.00 กรณีพิเศษ

-

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี

47,080.00 บาท สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี

47,080.00 บาท เปนผูเสนอราคาราย
เดียวและเปนหนวยงานรัฐ

29 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
6 รายการ

15,375.00 ตกลงราคา

-

บริษัท รามอินทรา
อินเตอรเทรด จํากัด

15,375.00 บาท บริษัท รามอินทรา
อินเตอรเทรด จํากัด

15,375.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

