สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ประจําปงบประมาณ 2559
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
1 จางถอดบันทึกเสียงการประชุม
อ.ก.พ.ร. พัฒราระบบบราชการ
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารราชการในสวนภูมิภาค
และทองถิ่น ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 29
ธันวาคม 2558
2

ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ

3

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
600.00 ตกลงราคา
นางสาวจิราภรณ
ผันนะรา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

600.00 บาท นางสาวจิราภรณ
ผันนะรา

600.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

1,050.00 บาท บริษัท บุญถาวรโฮม
เซ็นเตอร จํากัด

1,050.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

1,050.00 ตกลงราคา

-

บริษัท บุญถาวรโฮม
เซ็นเตอร จํากัด

จางเหมาดําเนินโครงการรณรงค
สื่อสารเสริมสรางธรรมาภิบาลรวม
ตานทุจริต

5,960,000.00 e-blidding

-

-

4

ซื้อวัสดุเกษตร จํานวน 4 รายการ

3,810.00 ตกลงราคา

-

นางสาวปราณี
ปราณปรีดา

3,810.00 บาท นางสาวปราณี
ปราณปรีดา

3,810.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

5

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ

7,132.00 ตกลงราคา

-

หางหุนสวนจํากัด
เปเปอร แอนด ออฟฟศ
โปรดักส

7,132.00 บาท หางหุนสวนจํากัด
เปเปอร แอนด ออฟฟศ
โปรดักส

7,132.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

6

จางซอมเครื่องปรับอากาศ
หองประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

6,420.00 ตกลงราคา

-

บริษัท นิวตั้นนครินทร
จํากัด

6,420.00 บาท บริษัท นิวตั้นนครินทร
จํากัด

6,420.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
และมีชางที่เชี่ยวชาญ

- -

- ยกเลิกเนื่องจากไมมี
ผูเสนอราคา

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
7 ซื้อกระดาษชําระมวนใหญ ชนิด 2 ชั้น
จํานวน 230 หีบ

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
142,738.00 ตกลงราคา
บริษัท บิลเลี่ยน
มิลเลี่ยน จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

142,738.00 บาท บริษัท บิลเลี่ยน
มิลเลี่ยน จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

142,738.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

8

เชา Web Hosting สําหรับ Mobile
Application

29,966.00 ตกลงราคา

-

บริษัท อินเตอรวิชั่น
บิสซิเนสกรุป จํากัด

9

จางเหมารถตูเดินทาง วันที่ 20-22
มกราคม 2559 ไปจังหวัดนาน

5,400.00 ตกลงราคา

-

นางสาวกาจนา
เกสโรทยาน

5,400.00 บาท นางสาวกาจนา
เกสโรทยาน

5,400.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

10 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเดินทาง วันที่
20-22 มกราคม 2559 ไปจังหวัดนาน

3,000.00 ตกลงราคา

-

เงินสด

3,000.00 บาท เงินสด

3,000.00 บาท ซื้อระหวางเดินทาง

11 จางถอดบันทึกเสียงการประชุม
อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง
วิธีการ การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่
1/2559 วันที่ 26 มกราคม 2559

1,500.00 ตกลงราคา

-

นางสาวจิราภรณ
ผันนะรา

1,500.00 บาท นางสาวจิราภรณ
ผันนะรา

1,500.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

12 จางถายเอกสารผลการพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
18 กลุมจังหวัด

47,588.00 ตกลงราคา

-

บอสโก

47,588.00 บาท บอสโก

47,588.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

13 ซื้อผามานหองทํางานรองเลขาธิการ
ก.พ.ร. ชั้น 5

14,746.74 ตกลงราคา

-

บริษัท วาลดิตี้ จํากัด

14,746.74 บาท บริษัท วาลดิตี้ จํากัด

14,746.74 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

14 จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบ
การบริหารของศูนยบริการรวมใน
แหลงชุมชน

3,000,000.00

จางที่
ปรึกษาโดย
วิธีตกลง

29,966.00 บาท บริษัท อินเตอรวิชั่น
บิสซิเนสกรุป จํากัด

ราคาที่คัดเลือก

3,000,000.00 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

29,966.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

3,000,000.00 บาท เปนหนวยงานของรัฐ
และมีบุคลากรที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
15 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
6,317.28 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด
เปเปอร แอนด ออฟฟศ
โปรดักส

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

6,317.28 บาท หางหุนสวนจํากัด
เปเปอร แอนด ออฟฟศ
โปรดักส

6,317.28 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

98,448.00 บาท บริษัท วิชั่นพริ้นทแอนด
มีเดีย จํากัด

98,448.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

16 จางพิมพหนังสือ "หลักเกณฑและ
แนวทางการพิจารณารางวัลความ
เปนเลิศของการบิหารราชการแบบมี
สวนรวม"

98,448.00 ตกลงราคา

-

บริษัท วิชั่นพริ้นท
แอนดมีเดีย จํากัด

17 จางซอมพัสดุของสํานักงาน ก.พ.ร.
จํานวน 4 รายการ

8,000.00 ตกลงราคา

-

นายภัทรพล พรรษา

8,000.00 บาท นายภัทรพล พรรษา

8,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
และมีชางที่เชี่ยวชาญ

18 จางถอดบันทึกเสียงการประชุมสัมนา
เรื่อง การชี้แจงแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559

1,500.00 ตกลงราคา

-

นางสาวศรีสุคนธ
เอี่ยมสอาด

1,500.00 บาท นางสาวศรีสุคนธ
เอี่ยมสอาด

1,500.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

677.00 ตกลงราคา

-

สามทอง เซอรวิส

677.00 บาท สามทอง เซอรวิส

677.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว
และมีชางที่เชี่ยวชาญ

19 จางซอมเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น

